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ค ำน ำ 

 

แผนพัฒนำบุคลำกรคณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 เป็นแผนงำนที่อยู่ภำยในกรอบยุทธศำสตร์กรอบกำรบริหำรจัดกำร ซึ่งเป็นแผนระยะ 4 ปี 
(2558-2562) และจำกผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของแผนพัฒนำบุคลำกรคณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ ปี 2563 รวมถึงข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง ผลกำรประเมินตนเองของบุคลำกรตำมสมรรถนะ 
ที่มหำวิทยำลัยก ำหนดจำกกระบวนกำรและกิจกรรมที่บุคลำกรมีส่วนร่วม ซึ่งท ำให้ทรำบช่องว่ำงของระดับ
มำตรฐำนของสมรรถนะกับที่เป็นอยู่จริงของบุคลำกร 

เพื่อให้ทรำบถึงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน คณะจึงได้ให้กำรประเมินผลแผนกำรด ำเนินงำนของ
แผนพัฒนำบุคลำกร โดยใช้หลักกำรของกำรประเมินโครงกำรตำมรูปแบบของ CIPP Model ที่ให้
ควำมส ำคัญกับกำรประเมินในทุกด้ำน ตั้งแต่บริบท ข้อมูลน ำเข้ำ กำระบวนกำร และผลผลิตเพื่อเป็นข้อมูล
ส ำหรับผู้บริหำรของคณะได้รับทรำบเกี่ยวกับควำมก้ำวหน้ำของแผนและปัญหำที่เกิดส ำหรับกำรปรับปรุง
แผนต่อไป และเพื่อให้กำรพัฒนำบุคลำกรของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครรำชสีมำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมวัตถุประสงค์ต่อไป 

 

คณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร 

   คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

                                                                 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ                                                                                                                              

                                                               สิงหำคม  2563 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำของกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร 

 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการหนึ่งที่ใช้เพ่ือการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ซึ่งการ
ด าเนินงานองค์กรในยุคปัจจุบัน ซึ่งมียุทธศาสตร์เป็นเครื่องน าทางจะไม่มีทางประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย
ได้เลย ถ้าขาดบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งในด้านความรู้ ทักษะคุณธรรม จริยธรรม และสมรรถนะที่พึงประสงค์ 
เพราะทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จขององค์การ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลจึงต้อง
เป็นระบบ มีกลยุทธ์ในการด าเนินงานที่คล่องตัว ยึดหยุ่น สามารถเชื่อมโยงระบบบริหารบุคคลให้เข้ากั บ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยเน้นการพัฒนาบุคลกรให้เป็นผู้ที่ทรงความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติงาน รักองค์กร 
และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน มีระบบจูงใจ และธ ารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรบุคลากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดให้คุ้มค่า เต็มประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การและประเทศชาติ 

 

ยุทธศำสตร์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ปี พ.ศ. 2563 

 ยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มียุทธศาสตร์
ที่ว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร ในยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็น
เลิศทำงวิชำกำรและวิชำชีพ ซึ่งประกอบดัวยประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ประเด็น คือ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ  
          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.2 พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือเป็นที่พ่ึง 
ของท้องถิ่น 

 

หลักการและเหตุผลการจัดท าแผน 

ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวด้านบุคลากรสายวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อย่างต่อเนื่อง สาเหตุเกิดจากการผู้สอนเกษียณอายุราชการ การลาออก ท าให้จ านวนบุคลากรสายวิชาการ
ลดลง และเพ่ิมขึ้นตามความต้องทดแทนและการเปิดหลักสูตรการศึกษาใหม่จึงมีความผันผวนของจ านวน
นักศึกษา เพราะแนวนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมการศึกวิชาชีพ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 ท าให้มีจ านวน
นักศึกษาลดลง ตลอดจนความต้องการพัฒนาหลักสูตรท าให้ต้องเพ่ิมบุคลากรสายวิชาการ เมื่อคิดค่าเฉลี่ย
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บุคลากรสายวิชาการต่อจ านวนนักศึกษาแล้ว จึงอยู่ในสภาพที่ยังไม่ต้องเพ่ิมบุคลากรสายนี้ แต่อาจจะต้องแสวง
อัตราทดแทนบุคลากรที่เกษียรเท่านั้น โดยปัจจุบัน พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีบุคลากร
สายวิชาการ จ านวน 167 คน คณะจึงมีเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากรสายนี้ที่มีอยู่ปัจจุบันในด้านการเพ่ิม
คุณวุฒิในระดับปริญญาเอก และการเพ่ิมจ านวนของบุคลากรสู่ต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐาน สกอ. และพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัยเป็นคลื่นเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการให้
มีความรู้ความเชี่ยวชาญ อันเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพและมาตรฐานของผู้สอนให้เป็นที่ยอมรับทางด้าน
วิชาการ  

           ต าแหน่งพนักงานวิชาการที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ได้แก่ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ หรือต าแหน่งอ่ืนตามที่ ก.พ.อ.  ก าหนด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตระหนักถึงความจ าเป็นว่าทรัพยากรบุคลากรสายวิชาการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ๆ 
จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการปี พ.ศ. 2563 ขึ้นเพ่ือผลักดันและส่งเสริมให้ทรัพยากรบุคลากรสาย
วิชาการให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของตนเอง โดยเน้นการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกด้วยซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว ให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาทรัพยากรบุคลากรสายวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยก าลังเร่งด าเนินการเช่นเดียวกัน 

 

วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 

1. เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีศักยภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง 

2. เพ่ือก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน   
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ได้แผนพัฒนาบุคคลสายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปี พ.ศ. 2563 
2. เป็นทิศทางการผลักดันและส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีการวางแผนพัฒนาตนเอง 
3. มีแนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน   
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ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผน/โครงกำร 

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ก าหนดยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการหรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.1 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการมีเป้าประสงค์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.2 : พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือเป็นที่
พ่ึงของท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ : จ านวนบุคลากรที่เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
       -  จ านวนอาจารย์ที่เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้นปีละ 5 คน (2563) 
       -  จ านวนอาจารย์ที่ได้รับวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกเพ่ิมขึ้นปีละ 2 คน (2563) 

 กลยุทธ์  :   พัฒนาบุคลากรเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 
 ตัวชี้วัด  :   มีแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในปี พ.ศ. 2563 

 

วัตถุประสงค์กำรด ำเนินงำน 

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้มีความรอบรู้ทั้งด้านทฤษฎีและ 
 ปฏิบัติ มีคุณธรรมน าวิชาไปพัฒนาท้องถิ่นใหก้้าวหน้า 
2. เพ่ือผลิตงานวิจัยส าหรับพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาคณะ สถาบัน ท้องถิ่น สังคมและ 
 ประเทศชาติ 
3. เพ่ือให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและบูรณาการสู่การเรียนการสอนและการวิจัย 
4. เพ่ือท านุบ ารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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บทท่ี 2 

อัตรำก ำลัง 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา แบ่งสายงาน
ออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ สายงานวิชาการและสายงานสนับสนุน หน่วยงานวิชาการประกอบด้วย 20 หลักสูตร 
และ 1 กลุ่มวิชา รับผิดชอบการจัดการศึกษาโดยตรง ส่วนหน่วยงานสนับสนุน ประกอบด้วยส านักงานคณบดี 
โครงสร้างการแบ่งบริหารแสดงได้ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนบริหำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายงานวชิาการ 

 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 

คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) 

สายงาสนับสนุน 

สาขาวิชาภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 
(ศศ.บ.) 

ส านกังานคณบดคีณะ 

สาขาวชิาภาษาจีน (ศศ.บ.) 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรฯ์(ศศ.บ.) 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (รป.บ.) 

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (ศศ.บ.) 

สาขาวิชาศิลปศึกษา (ค.บ.) 

สาขาวิชาสังคมศึกษา  (ค.บ.) 

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (ศป.บ.) 

สาขาวิชาทัศนศิลป ์ (ศป.บ.) 

กลุม่วิชาภาษาฝรั่งเศส 

สาขาวิชาดนตรี  (ค.บ.) 

หวัหนา้ส านกังานคณบดี 

ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

ฝ่ายบรกิารการศกึษา 

ฝ่ายวิจยัและบรกิารวชิาการ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) สาขาวิชานาฏศลิป์ไทย  (ค.บ.) 

สาขาวิชาภาษาญีปุ่่น (ศศ.บ.) สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (ค.บ.) 

สาขาวิชานิติศาสตร ์(น.บ.) 



 
 

รายงานแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หน้า 5 

 

บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย บุคลากรสายสายวิชาการ และ
บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัย สังกัดหลักสูตร หลักสูตร และ
กลุ่มวิชา 1 กลุ่มวิชา ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
อาจารย์ชาวต่างประเทศ และบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณบดี เพ่ือสนับสนุนการ
จดัการศกึษา ตามภารกิจของคณะและมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จ านวนบุคลากรทั้งสองประเภท ในปีงบประมาณ 2563 ดังตารางที่ 1  

ตำรำงท่ี 1 ข้อมูลประเภทของบุคลำกร คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

สำย / ประเภท จ ำนวน 

วุฒิกำรศึกษำ  หมำยเหตุ 

ต่ ำกว่ำ 

ป.ตรี 

ป.
ตรี 

ป. โท ป.เอก 
 

สำยวิชำกำร(อำจำรย์)       

1. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 27 - 2 12 13  

2. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 143 - 1 116 26  

3. อาจารย์ชาวต่างประเทศ 9 - 3 6 -  

รวม 179 - 6 134 39  

สำยสนับสนุน (เจ้ำหน้ำท่ี)       

1. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา - - - - -  

2. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 10 1 6 3 -  

รวม 189 1 12 137 39  

 

หมำยเหตุ : 

1. ข้อมูลในตารางข้อมูล ณ  สิงหาคม 2562 
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 ในการวางแผนพัฒนาบุคลากร จ าเป็นต้องข้อมูลบุคลกรในปีงบประมาณปัจจุบัน  (ปีงบประมาณ 
2561) เพ่ือเป็นฐานในการวางแผนอัตราก าลังในระหว่างปีงบประมาณ 2563 ในบทนี้จึงน าเสนอข้อมูลและ
อัตราก าลังของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลบุคลำกร ปีงบประมำณ 2563 
  1.1 ข้อมูลบุคลากรสายวิชากร 
  1.2 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน 
 ตอนที่ 2 อัตรำก ำลัง ปีงบประมำณ 2563 
  2.1 อัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการ 
  2.2 อัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน 
 แต่ละตอนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลบุคลำกรปีงบประมำณ 2563 
 1.1 ข้อมูลบุคลำกรสำยวิชำกำร 
 หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้แก่ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับชาวต่างประเทศ  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
และบรรณารักษศาสตร์   สาขาวิชาพัฒนาสังคม  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาไทย  สาขา
ภาษาอังกฤษ   สาขาวิชาศิลปศึกษา  สาขาวิชาสังคมศึกษา   สาขาวิชาดนตรี  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา   หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์    หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์  สาขาวิชา
ออกแบบนิเทศศิลป์  และกลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส บุคลการสายวิชาการทุกคนเป็นอาจารย์ผู้สอนประจ า
โปรแกรมวิชาทั้ง 19 หลักสูตรและ 1 กลุ่มวิชา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ 
การศึกษาต่อของบุคลากรสายวิชาการในแต่ละสาขาวิชา ดังตารางที่ 2 หน้าที่ 7 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หน้า 7 

 

      ตารางที่ 2 ข้อมูลอัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 

สำขำวชิำ 

(1) อัตรำก ำลังทีป่ฏบิัติงำนจริงปีงบประมำณ 2563 
(2) อำจำรย ์

ชำวตำ่งประเทศ 
(3) อำจำรย์ศึกษำ

ต่อ 1.1 วุฒิกำรศึกษำ 1.2 ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ป.

ตรี
 

ป.
โท

 

ป.
เอ

ก รวม 

อ.
 

ผศ
. 

รศ
. รวม 

ป.
ตรี

 

ป.
โท

 

ป.
เอ

ก รวม 

ป.
โท

 

ป.
เอ

ก รวม 

1. ภาษาไทย(ศศ.บ.) - 6 1 7 6 1 - 7 - - - - - 2 2 

2. ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 
(ศศ.บ.) 

- 5 1 6 5 1 - 6 - - - - - - - 

3. ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) - 9 4 13 11 2 - 13 1 - - 1 - 1 1 

4. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
(ศศ.บ.) 

- 8 2 11 8 3 - 11 1 - - 1 - 1 1 

5. ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ.) 1 3 2 8 7 1 - 8 2 - - 2 - - - 

6. สาขาวิชาภาษาจนี (ศศ.บ.) - 9 1 10 10 - - 10 - 3 - 3 - 2 2 

7. สารสนเทศศาสตร์ฯ
(ศศ.บ.) 

- 6 - 6 3 3 - 6 - - - - - 2 2 

8.การพัฒนาสังคม (ศศ.บ.) - 2 3 5 3 2 - 5 - - - - - - - 

9. ภาษาไทย (ค.บ.) - 3 3 6 6 - - 6 - - - - - - - 

10. ภาษาอังกฤษ  (ค.บ.) - 5 5 10 7 3 - 10 - 1 - 1 - 1 1 

11. ศิลปศึกษา (ค.บ.) - 5 3 8 4 4 - 8 - - - - - 0 0 

12. สังคมศึกษา  (ค.บ.) - 7 2 9 5 3 - 8 - - - - - 1 1 

13. ดนตรี  (ค.บ.) 2 7 - 9 7 2 - 9 - - - - - 4 4 

14. นาฏศิลป์ไทย  (ค.บ.) -    7 2 9 7 2 - 9 - - - - - 2 2 

15. พุทธศาสนศกึษา (ค.บ.) - 7 1 8 7 1 - 8 - - - - - 3 3 

16. นิติศาสตร ์(น.บ.) - 7 - 7 5 2 - 7 - - - - - - - 

17. รัฐประศาสนศาสตร ์ - 8 7 15 7 8 1 15 - - - - - 4 4 

18.ออกแบบนิเทศศิลป์ 
(ศป.บ.) 

- 4 1 5 5 - - 5 - - - - - - - 

19.ทัศนศิลป์ (ศป.บ.) - 6 1 7 6 - 1 7 - - - - - - - 

20. กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส - 2 - 2 2 - - 2 - - - - - 1 1 

รวม 4.95 118 41 165 119 45 2 165 4 4 - 8 - 24 24 

คิดเป็นร้อยละ 3.72 71.51 24.84 - 75.15 28.45 1.24 - - - 0 - - 14.90 
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หมำยเหตุ :   

1. ข้อมูลในตารางเป็นข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 
2. ข้อมูลอาจารย์ศึกษาต่อ เป็นข้อมูลอาจารย์ศึกษาต่อเต็มเวลาและนอกเวลา 
1.2 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา บุคลากรฝ่ายสนับสนุนประเภท
วิชาชีพเฉพาะ ปฏิบัติงานประจ าในฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างและภารกิจ จึงน าเสนอข้อมูลสาย
สนับสนุน ปีงบประมาณ 2563 ทั้งภาพรวมระดับคณะ และจ าแนกเป็น 3 ผ่าย ที่สังกัดส านักงานคณบดีโดยมี
รายละเอียดเกี่ยววุฒิการศึกษา รวมทั้งการศึกษาต่อของบุคลากร ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ข้อมูลอัตราก าลังของบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 
2563  

ฝ่ำย 

(1) อัตราก าลังที่ปฏิบัติงานจริงปีงบประมาณ 2563 
2. ศึกษาต่อ 

1.1 วุฒิการศึกษา 1.2 ประเภทต าแหน่ง 

ต่ า
กว

่า ป
.ต

ร ี

 
ป.

ตร
 ี

ป.
โท

 รวม 
ช านาญ 

การ 

เชี่ยว 

ชาญ 

เชี่ยวชาญ 

พิเศษ 
รวม ป.ตร ี ป.โท รวม 

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 1 4 3 7 - - - - - - - 

2. ฝ่ายบริการ
การศึกษา - 1 1 2 - - - - - - - 

3. ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

- 1 - 1 - - - - - - - 

รวม 1 7 4 10 - - - - - - - 
 

หมายเหตุ : 
 1. ข้อมูลในตารางเป็นข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 
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ตอนที่ 2 อัตรำก ำลัง ปีงบประมำณ 2563 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นหน่วยงานระดับใหญ่ มี
จ านวนบุคลากรมากเป็นระดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 256- มีจ านวนนักศึกษาภาคปกติรวมทุก
ชั้นปี ประมาณ 3,147 คน และมีจ านวนนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่รวมผลิตกับคณะครุ
ศาสตร์ ประมาณ 2,838 คน มีหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบการจัดการเรียน การสอนจ านวน 21 หลักสูตร ใน
ระดับปริญญาตรี 19 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 2 หลักสูตรจึงก าหนดแผนอัตราก าลังบุคลากรสาย
วิชาการ และสายสนับสนุนดังต่อไปนี้ 

 2.1 อัตรำก ำลังบุคลำกรสำยวิชำกำร 

     2.1.1 หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวางแผนอัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการ ประกอบด้วยเกณฑ์ 3 
หลักเกณฑ์ ได้แก่ 

     ก. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ซึ่งระบุจ านวนและคุณวุฒิของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละระดับ ดังนี้ 

 ระดับปริญญาตรี ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย 5 คน โดย  
3 ใน 5 ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือต าแหน่งวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 ระดับปริญญาโท ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน โดย  
3 ใน 5 คน ต้องมีวุฒิระดับปริญญาเอก หรือต าแหน่งวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ 

 ระดับปริญญาเอก ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย 5 คน โดย  
3 ใน 5 ต้องมีวุฒิระดับปริญญาเอก หรือต าแหน่งวิชาการ ระดับศาสตราจารย์ 
            ข. เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ าตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยเกณฑ์
ภาระงานและมาตรฐานของคณาจารย์ประจ าปี 2553 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจ าต้องน าเกณฑ์ดังกล่าวมาพิจารณา
ความต้องการอัตราก าลังปีงบประมาณ 2563 ตามตารางท่ี 5  
            ค. เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
ซ่ึงก าหนดสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา โดยมหาวิทยาลัยคิด
สัดส่วนขั้นต่ าที่ต่างจากเกณฑ์ท่ีก าหนดเป็นร้อยละ 10 เพ่ือได้คะแนนการประเมิน 5 คะแนน ดังตารางนี้  
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กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวน

นักศึกษาเต็มเวลา
ต่ออาจารย์ประจ า 

สัดส่วนขั้นต่ าจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์
ประจ าที่ต่างจากเกณฑ์คิด

เป็นร้อยละ 10 

1. นิติศาสตร์ 50 : 1 55 : 1 

2. ครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ 30 : 1 33 : 1 

3. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8 : 1 9 :1 

4. สังคมศาสตร์ / มนุษยศาสตร์ 25 : 1 27.51 : 1 

    
 

ง. ร้อยละบุคลากรสายวิชาการ ตามเกณฑ์ สกอ. ก าหนดบุคลากรสายวิชาการ
ระดับปริญญาเอกต่อบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดเท่ากับ ร้อยละ 40 และระดับต าแหน่งทางวิชาการ ดังนั้น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจึงก าหนดเป้าหมายให้มีบุคลากรสาย
วิชาการระดับปริญญาเอก มากว่าร้อยละ 60 ของบุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติงานในปีงบประมาณนั้น ๆ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก าหนดแผนการพัฒนาบุคลากรบุคลากรสาย
วิชาการได้รับการพัฒนาเพ่ือการศึกษาในระดับปริญญาเอกและเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ดังตาราง คือ 
 

เป้ำหมำยในกำรพัฒนำ 

ปีงบประมำณ 

ปีงบประมำณ 2563 หมำยเหตุ 

จ ำนวน ร้อยละ  

เป้าหมายร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ 
ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 

41 24.60 

เป้าหมายร้อยละของบุคลาการที่ เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ ในปีงบประมาณ 

45 25 
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หมำยเหตุ  
1. จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษา เพ่ิมข้ึนปีละ 2 ราย 
2. จ านวนผู้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการปีละ 5 ราย 
3. เกณฑ์มาตรฐาน สกอ.ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาเอกตามเกณฑ์มาตรฐาน

ร้อยละ 40 เท่ากับ 5 คะแนน  ปัจจุบันมีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก  จ านวน  39  ราย คิดเป็น
ร้อยละ 23.60 คณะจะต้องท าการสนับสนุนบุคลากรศึกษาปริญญาเอกอีก  ราย  รวม  65  ราย 
จึงจะผ่านเกณฑ์ 

4. เกณฑ์มาตรฐาน สกอ.ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 60
เท่ากับ 5 คะแนน  ปัจจุบันมีอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการจ านวน  40  ราย คิดเป็นร้อยละ  
25 คณะจะต้องท าการสนับสนุนบุคลากรให้มีต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมอีก 56.6 คน รวม  96  
ราย  
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บทท่ี 3 
ควำมรู้ควำมสำมำรถทักษะและสมรรถนะ 

 

 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ด าเนินการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โดย
ปรับปรุงระบบจ านวนต าแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ ภาคใต้แนวคิดการจ าแนกต าแหน่งออกเป็นหลายประเภท
เพ่ือแยกบัญชีเงินเดือนแต่ละประเภทออกจากกัน และให้มีความยืดหยุ่นในการปรับอัตราเงินเดือนให้สอดคล้อง
กับผลงาน โดยจ่ายค่าตอบแทนตามความรู้ความสามารถของข้าราชาการในแต่ละประเภทเพ่ือสะท้อนผลงาน
อย่างแท้จริง และให้ความส าคัญกับการน าระบบการประเมินสมรรถนะ มาใช้ในการบริหารและพัฒนา
ข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้พัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance 
Management: PM) เพ่ือเป็นกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคลากรอย่างเป็นระบบและขับเคลื่อนภารกิจของ
ส่วนราชการให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย โดยการเชื่อมโยงเป้าหมายการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร 
หน่วยงาน และบุคลากรเข้าด้วยกัน 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้
สอดคล้องกับการปรับระบบบริหารงานบุคคลดังกล่าว จึงด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2559-
2562 ขึ้น เริ่มด้วยการส ารวจวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานด้านบุคลากร และก าหนดแผนอัตราก าลังให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน จากนั้นจึงก าหนดมาตรฐานความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรแต่ละ
ประเภท เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรของคณะ และเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ การก าหนดเกณฑ์ดังกล่าว ยึดตามแนวทางหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร10082/ 27 ลงวันที่ 29 
กันยายน 2552 หนังสือ ที่ นร 1008/ว 7 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ประกอบกับข้อมูลจากคู่มือสมรรถนะ
ราชการพลเรือนไทย ที่จ าท าโดยคณะกรรมการโครงการสมรรถนะ ส านักงาน ก.พ. และแนวทางการก าหนด
สมรรถนะส าหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 

 1. ควำมหมำยของควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ 

     1.1 ความรู้ความหมายสามามรและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้หรือ
ทักษะพ้ืนฐานที่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละสายงานจ าเป็นต้องมีเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ แต่ไม่สามารถแยก
ผู้ปฏิบัติงานดีออกจากผู้ปฏิบัติงานปานกลาง 

    1.2  สมรรถนะ (Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจาก ความรู้ ทักษะ
ความสามารถและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่ท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพ่ือร่วมงานอ่ืน ๆ ใน
องค์กร เป็นปัจจัยที่ผู้ปฏิบัติงานที่ดีมี แต่ผู้ที่ปฏิบัติงานปานกลางไม่มี หรือเป็นพฤติกรรมที่บอกความแตกต่าง
ระหว่างผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดี และผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานปานกลาง ในอีกความหมายหนึ่ง สมรรถนะเป็น
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กลุ่มพฤติกรรมที่องค์การต้องการจากข้าราชการหรือบุคลากร เพราะเชื่อว่าหากข้าราชการหรือบุคลากรมี
พฤติกรรมการท างานในแบบที่องค์การก าหนดแล้ว จะส่งผลให้ผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานดี และส่งผลให้องค์กร
บรรลุเป้าประสงค์ท่ีต้องการ 

 2. ควำมรู้ควำมสำมำรถทีจ่ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน  
   เป็นความรู้ในการปฏิบัติงานที่บุคลากรของคณะและมหาวิทยาลัยที่ทุกคนต้องมี แต่ระดับของ

ความรู้ส าหรับบุคลากรในแต่ละสายงาน และตามประเภทของบุคลากรทั้งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ 
ประเภทวิชาชีพ เฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภทบริหาร จะมีรายการความรู้และระดับของความรู้
แตกต่างกัน ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานแต่งเป็นสองกลุ่ม คือ 

2.1 ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน เป็นความรู้ความสามารถที่ต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน การมีทักษะและความช านาญในระดับสูง จนได้รับการยอมรับในฝีมือหรือเทคนิคในการปฏิบัติงาน 
หรือสามารถน าหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งสามารถให้ค าปรึกษา และน าได้ 

2.2 ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ เป็นความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติในการ
ประจ าที่ปฏิบัติ สามารถหาค าตอบในทางกฎหมายได้เม่ือมีข้อสงสัยในการปฏิบัติราชการ สามารถตอบข้อสงสัย
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่หน่วยงานอ่ืนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ รวมทั้งสามารถแนะน าให้ค าปรึกษาใน
ภาพรวมได้ 

3. ทักษะท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน 
    ทักษะหรือความสอดคล่องแคล่วในการท างาน เป็นความสามารถที่เกิดจากการฝึกหัดหรือท าช้ า ๆ 

เป็นระยะเวลาหนึ่ง ทักษะหรือความช านาญมีส่วนช่วยให้ลดเวลาในการท างาน ช่วยให้เสร็จเร็วขึ้น ระดับของ
ทักษะส าหรับบุคลากรแต่ละประเภท แต่ละสายงาน จะมีระดับทักษะแตกต่างกัน ทักษะที่จ าเป็ นส าหรับการ
ปฏิบัติงานแบ่งเป็นสี่ด้าน คือ 

  3.1 การใช้คอมพิวเตอร์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับเบื้องต้นได้ ใช้โปรแกรมพ้ืนฐานได้
คล่องแคล่ว หรือ มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรมจนสามารถแก้ไข หรือปรับปรุงเพ่ือพัฒนางานได้ หรือมี
ความสามารถในการเขียนโปรแกรมเพ่ือพัฒนาระบบงานได้ 

  3.2 การใช้ภาษาอังกฤษ สามารถพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ และสื่อสารให้เข้าใจได้ 
สามารถท าความเข้าใจในสาระส าคัญของเนื้อหาต่าง ๆ ได้ หรือสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อสัมพันธ์
ในการปฏิบัติงานตามหลักไวยากรณ์และความเหมาะสมในเนื้อหาได้ 

 3.3 การค านวณ มีทักษะในการคิดค านวณขึ้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ท าความเข้าใจ
ข้อมูลด้านตัวเลขได้ถูกต้อง สามารถใช้สูตรคณิตศาสตร์หรือเครื่องมือต่าง ๆ ในการค านวณข้อมูล และวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติและตัวเลขที่ซับซ้อนได้ สามารถอธิบายชี้แจงความหมายของข้อมูลให้เป็นที่เข้าใจได ้

 3.4 การจัดการข้อมูล สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและพร้อมใช้ รวมถึงสามารถ
แสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กราฟ รายงาน เป็นต้น สามารถวิเคราะห์และประเมินข้อมูลได้อย่าง
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ถูกต้อง สรุปผลการวิเคราะห์ น าเสนอทางเลือก ระบุข้อดีข้อเสียโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ได้ สามารถ
พยากรณห์รือสร้างแบบจ าลองพยากรณ์หรือตีความจากข้อมูลที่มีอยู่ได้ 

4. สมรรถนะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน 

            สมรรถนะ เป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจาก ความรู้ ทักษะความสามารถ และ
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่ท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้ โดดเด่นกว่าบุคลการอ่ืน ๆ ในองค์กร สมรรถนะของ
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ก าหนดไว้ แบ่งเป็นสามกลุ่มคือ  
สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency) และ
สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) ซึ่งก าหนดการสมรรถนะและการนิยามสมรรถนะแต่
ละกลุ่ม ดังนี้ 
     4.1 สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากรทุก
ต าแหน่ง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ก าหนดขึ้น เพ่ือหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ร่วมกันและสอดคล้องกับวิสัยทัศน ์ปรัชญา พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย รายการสมรรถนะหลักตามรอบ
ที่ ก.พ. ก าหนด คณะในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย จึงได้ถือปฏิบัติตามข้อก าหนดนั้น 
ดังต่อไปนี้ 
        1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation – ACH) หมายถึง ความมุ่งหมายมั่นจะ
ปฏิบัติงานให้ดีหรือให้เกิดมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเองหรือ
เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือ
กระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระท าได้มาก่อน 
       2) บริการที่ดี (Service Mind - SERV) หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามของบุคลากรใน
การให้บริการเพ่ือสนองความต้องการของผู้รับบริการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
               3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise – EXP) หมายถึง ความสนใจใฝ่รู้สั่งสม 
ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

      4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity- ING) หมายถึง การครองตน 
และประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสม ทั้งตามหลัก และคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของ
ตน โดยมุ่งประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้เพ่ือธ ารงรักษาศักดิ์ศรีแห่งอาชีพ
ข้าราชการและบุคลากรของคณะและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

      5) การท างานเป็นทีม (Teamwork- TW) หมายถึงความตั้งใจจะท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วน
หนึ่งในทีมงาน หน่วยงาน หรือองค์กรโดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีมไม่จ าเป็นต้องฐานะหัวหน้าทีม และ
ความสามารถในการสร้างและด ารงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกใหม่ 

4.2 สมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่
ก าหนดเฉพาะส าหรับต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ตามมาตรา 18 (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการพล
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เรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการบริหารให้สามารถ
ปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา ตามกรอบที่ ก.พ. ก าหนด มีดังนี้ 

 1) สภาวะผู้น า (Leadership-LEAD) หมายถึงความสามารถหรือความตั้งใจที่จะรับบทในการ
เป็นผู้น าของกลุ่ม ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย วิธีการท างาน ให้ทีมปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น เต็มประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงค์องค์กร 

 2) วิสัยทัศน์ (Visioning) หมายถึงความสามารถในการก าหนดทิศทาง ภารกิจ และเป้าหมาย
การท างานที่ชัดเจนและความสามารถในการสร้างความร่วมแรงร่วมใจเพ่ือให้ภารกิจบรรลุวัตถปุระสงค์ 

3) การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation) หมายถึง ความเข้าใจวิสัยทัศน์และ 
นโยบายภาครัฐและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ของส่วนราชการได้ 
  4) ศักยภาพเพ่ือน าการปรับเปลี่ยน (Change Leadership) หมายถึงความสามารถในการ
กระตุ้น หรือผลักดันหน่วยงานไปสู่การปรับเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการสื่อสารให้ผู้อ่ืนรับรู้ เข้าใจและ
ด าเนินการให้การปรับเปลี่ยนนั้นเกิดข้ึนจริง 
  5) การควบคุมตนเอง (Self- Control) หมายถึงความสามารถในการควบคุมอารมณ์และ
พฤติกรรมในสถานการณ์ที่อาจจะถูกยั่วยุ หรือเผชิญหน้ากับความไม่เป็นมิตร หรือต้องท างานภายใต้สภาวะ
กดดัน รวมถึงความอดทนอดกลั้นเมื่ออยู่ในสถานการณ์ท่ีก่อความเครียดอย่างต่อเนื่อง 
  6)  การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others) หมายถึง
ความตั้งใจที่จะส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาผู้อ่ืนในระยะยาวจนถึงระดับที่เชื่อมั่นว่าจะสามารถมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้นั้นมีอิสระท่ีจะตัดสินใจการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้ 
      4.3 สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรที่
ก าหนดเฉพาะส าหรับสายงานหรือต าแหน่งเพ่ือก าหนดลักษณะงานที่ปฏิบัติให้เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และระดับต าแหน่ง และส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติภารกิจให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบได้ดี
ยิ่งขึ้น รายการสมรรถนะในข้อนี้เป็นรายการสมรรถนะรวมของทุกประเภทต าแหน่ง ทุกสายงาน สายงานแต่ละ
สายงาน จะมีสมรรถนะแตกต่างกัน ขึ้นกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้
ก าหนดสมรรถนะแต่ละสายงานประมาณ 3-5 สมรรถนะ รายการสมรรถนะในกลุ่มนี้ตามกรอบที่ ก.พ. ก าหนด 
มีจ านวน 16 สมรรถนะ ดังนี้  
            1) การวิเคราะห์ (Analytical Thinking) หมายถึงการคิดในเชิงสังเคราะห์สถานการณ์ 
ประเดน็ปัญหา แนวคิดโดยการแยกแยะประเด็นออกเป็นส่วนย่อย ๆ หรือทีละขั้นตอน รวมถึงการจัดหมวดหมู่
อย่างเป็นระบบระเบียบเปรียบเทียบแง่มุมต่าง ๆ ได้ 
            2) การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking) หมายถึงการคิดในเชิงสังเคราะห์ มอง
องค์รวม โดยการจับประเด็น สรุปรูปแบบเชื่อมโยงหรือประยุกต์แนวทางจากสถานการณ์ ข้อมูล หรือทัศนะ 
ต่าง ๆ จนได้เป็นกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม่ 
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            3) การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน (Caring and Developing) หมายถึงความเอาใจใส่และตั้งใจที่
จะส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนาให้ผู้ อ่ืนมีศักยภาพ หรือมีความสุขภาวะทั้งทางปัญญา ร่างกาย จิตใจและ
ทัศนคติที่ดีอย่างยั่งยืนเกินกว่ากรอบของการปฏิบัติหน้าที่ 
           4) การสั่งการตามอ านาจหน้าที่ (Holding People Accountable) หมายถึงการก ากับดูแล
ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน 
  5) การสืบเสาะหาข้อมูล (Information Seeking) หมายถึงความใฝ่รู้เชิงลึกที่จะแสวงหา
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ ภูมิหลัง ประวัติความเป็นมา ประเด็นปัญหา หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่จะเกี่ยวข้องหรือ
จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
  6) ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity) หมายถึงการรับรู้ถึงข้อ
แตกต่างทางวัฒนธรรม และสามารถประยุกต์ความเข้าใจ เพ่ือสร้างสัมธภาพระหว่างกันได้ 
  7) ความเข้าใจผู้อ่ืน (Interpersonal Understanding) หมายถึงความสามารถในการรับฟัง
และเข้าใจความหมายตรง ความหมายแฝง ความคิดตลอดจนสภาวะทางอารมณ์ของผู้อ่ืนที่ติดต่อด้วย 
  8) ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ (Organizational Awareness) หมายถึง 
ความสามารถในการเข้าใจความสัมพันธ์เชิงอ านาจตามกฎหมาย และอ านาจที่ไม่เป็นทางการ ในองค์กรของ
ตนเองและองค์กรอื่นที่เก่ียวข้องเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งความสามารถที่จะ
คาดการณ์ได้ว่านโยบายภาครัฐ แนวโน้มทางการเมือง เศรษฐกิจสังคม เทคโนโลยี ตลอดจนเหตุการณ์ ที่จะ
เกิดข้ึน จะมีผลต่อองค์กรอย่างไร 
  9) การด าเนินการเชิงรุก (Pro activeness) หมายถึงการเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาสพร้อมทั้ง
จัดการเชิงรุกกับปัญหานั้นโดยอาจไม่มีใครร้องขอ และอย่างไม่ย่อท้อ หรือใช้โอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์ต่องาน
ตลอดจนการคิดริเริ่มสร้างความคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับงานด้วย เพ่ือแก้ปัญหาป้องกันปัญหา หรือสร้างโอกาสด้วย 
  10) การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน (Concern for Order) หมายถึงความใส่ใจ
ที่จะปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน มุ่งเน้นความชัดเจนของบทบาทหน้าที่ และลดข้อบกพร่องที่อาจเกิดจาก
สภาพแวดล้อม โดยติดตาม ตรวจสอบการท างานหรือข้อมูลตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบเพ่ือความ
ถูกต้องของกระบวนงาน 
  11) ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence) หมายถึงความมั่นใจในความสามารถศักยภาพ 
และการตัดสินใจของตนเองที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผล หรือเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหรือ
แก้ไขปัญหาให้ส าเร็จลุล่วง 
  12) ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการปรับตัว และ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลาย หมายความรวมถึงการยอมรับ
ความเห็นที่แตกต่าง และปรับเปลี่ยนวิธีการ เมื่อสถานาการณ์เปลี่ยนไป 
  13) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication and Influencing) หมายถึงความสามารถท่
จะสื่อความด้วยการเขียน พูดโดยใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อ่ืนเขา้ใจยอมรับ และสนับสนุนความคิดของตน 
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  14) สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality) หมายถึงความซาบซึ้งในอรรถรสและเห็น
คุณค่าของงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติ รวมถึงงานศิลปะอ่ืน ๆ และน ามาประยุกต์ในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะของตนได้ 
  15) ความผูกพันที่มีต่อส่วนราชการ (Organizational Commitment) หมายถึง จิตส านึก
หรือความตั้งใจที่จะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ และเป้าหมายของส่วนราชการ ยึดถือ
ประโยชนของส่วนราชการเป็นที่ตั้งก่อนประโยชน์ส่วนตัว 
  16) การสร้างสัมพันธภาพ (Relationship Building) หมายถึงการสร้างหรือรักษา
สัมพนัธภาพฉันมิตร เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับงาน 
 5. การบริหารทรัพยากรบุคคล 
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีกระบวนการคัดเลือกและบรรลุแต่ง เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
และมีคุณภาพ โดยได้จัดท าประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็น
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และการบรรจุบุคลากรให้บรรจุและแต่งตั้งโดยวิธีการใดวิธีการ
หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
     5.1 สอบแข่งขัน     
         ในการสอบแข่งขันมหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการเพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก้ปัญหาในการด าเนินการสอบ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันโดยมีจ านวนและ
การสอบแข่งขัน ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์เก่ียวกับการสอบ เพื่อให้การคัดเลือกและ
บรรจุแต่งตั้งเป้าหมายของการสอบแข่งขั้น และให้ได้บุคลากรที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงานโดยการ
สอบแข่งขันจะต้องมีสูตรการสอบแข่งขัน ประกอบด้วย 
  1) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
          2) ภาคความรู้ ความสามารถเพาะต าแหน่ง 
  3) ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
               5.2 คัดเลือก 
           ส่วนการคัดเลือก มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก
เป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกให้สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ของต าแหน่งที่คัดเลือก โดยวีการสัมภาษณ์ หรือทดลองปฏิบัติงาน หรือการคัดเลือกอย่างอ่ืนวิธีหนึ่งหรือปฏิบัติ
หลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้การด าเนินการจะต้องเป็นไปตามประกาศดังกล่าว 
 6. การพัฒนาบุคลากร 
    การพัฒนาบุคลากรตามหน่วยงานต่าง ๆ คณะจะสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่าง
ทั่วถึง เพ่ือให้บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น เพ่ิมประสิทธิภาพของงานที่ปฏิบัติให้บ รรลุตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยจัดแบ่งเนื้อหาการพัฒนาเป็น 2 กลุ่ม คือ 
     6.1 การพัฒนาบุคลากรด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
ทักษะการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนา
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ดังกล่าว ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านการเรียนการสอน ความรู้เฉพาะด้านในสาขาต่าง ๆ และ
พัฒนาบุคลกรสายสนับสนุนด้วยความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ หรือเทคนิค วิธีการ วิทยาการใหม่ ๆ 
     6.2 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรซึ่งมีกระบวนการได้แก่ กระบวนการหาข้อมูลบุคลากรว่ามี
สมรรถนะระดับใด และใครบ้างที่ต้องการให้พัฒนาสมรรถนะใด (Need Analysis) ซึ่งจะเป็นในสายงานของตน
แตกต่างกัน ส่วนการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร จะต้องเพ่ิมเติมให้ผู้บริหารให้ทุกระดับ 
 เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ผลดี ตรงจุดประสงค์ของบุคลการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และตามความเหมาะสมต่อภารกิจการด าเนินงานของคณะ จึงควรจัดให้
มีการส ารวจ ความรู้ ความสามารถ และทักษะของบุคลากร จากนั้นจึงส ารวจความต้องการในการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร ข้อมูลที่ได้จะน ามาใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 7. การธ ารงไว้ซึ่งบุคลากร 
    การด ารงไว้บุคลการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีแนวทางการปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมาได้จัดให้ คือ มีพิจารณาการเพิ่มขั้นเงินค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากความดีความชอบอย่าง
มีเกณฑ์ที่มีความยุติธรรม ส่งเสริมขวัญก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน ใดด้านค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นเงิน และไม่เป็นตัว
เงิน ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจ าต าแหน่ง ประกันสังคม สวัสดิการ ที่ประกอบด้วย การลา ค่า
รักษาพยาบาล เงินสวัสดิการที่เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เครื่องราชอิสริยาภรณ์ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ใน
ส่วนของคณะมีกองทุนสวัสดิการช่วยกันและกัน โดยให้บุคลกรสมัครเป็นสมาชิกในหน่วยงาน การให้รางวัลแก่บุ
คลกรที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในแต่ละปี การสนับสนุนทุนเพ่ือการจัดท าผลงานทางวิชาการ และพิจารณาความดี
ความชอบพิเศษส าหรับบุคลการที่สามารถพัฒนาตนเองเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในปีการศึกษานั้น ๆ ส่วนที่
ประโยชน์นั้น เป็นการใช้ค่าตอบแทนเพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานโดยทั้งสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ล้วนเป็นเครื่องมือส าคัญในการเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้บุคลกรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และบังเกิดประสิทธิผล จูงใจให้ผู้ที่มีความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานเสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ครอบครัว
ผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น และให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขอันจะน าไปสู่ความรักภักดีต่อองค์กร 
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บทท่ี 4  

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรพัฒนำบุคลำกร 
 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีเป้าหมายในการบริหาร
พัฒนาบุคลการของคณะให้มีจ านวนและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา และแผนยุทธศาสตร์
ของคณะ พ.ศ. 2559-2562  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่เป็นแผนงานการบริหารและพัฒนาบุคลากรทุกระดับทั้ง
ผู้บริหาร บุคลากรสายสอน และบุคลากรสายสนับสนุน มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถธ ารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ จึงก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 5 (กำรบริหำรจัดกำรสู่
ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรและวิชำชีพ) ด้านการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของคณะ ปีงบประมาณ 2563
เป็น 3 มิติ มีประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ประเด็น และมีเป้าประสงค์ดงันี้ 

มิติกำรพัฒนำบุคลำกร ประเด็นยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์ 

มิติกำรพัฒนำบุคลำกร ประเด็นยุทธศำสตร ์ เป้ำประสงค ์
1. ควำมสอดคล้องเชิง
ยุทธศำสตร์ 

1. การวางแผนอัตราก าลังให้
เหมาะสมกับภารกิจและทิศทาง
ของคณะ 
 
 

1.1 โครงสร้างและอัตราก าลังตามแผน
เหมาะสมกับภารกิจและทศิทางการ
พัฒนาคณะ 
1.2 ระบบการสรรหาและประเมิน
บุคลากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.3 บุคลากรมีกระบวนทัศน์และ
วัฒนธรรมในการบริหารงานสอดคล้อง
กับการบริหารราชการแนวใหม่ 

2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือ 
การบริหารจัดการ 

2.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วย
พัฒนาการบริหารจัดการให้คล่องตัว 

2.2 ช่องทางการสื่อสารด้วยระบบ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
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มิติกำรพัฒนำบุคลำกร ประเด็นยทุธศำสตร์ เป้ำประสงค ์
2. ประสิทธิภำพของกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล 

3. การพัฒนาบุคลกรสู่ความ
เป็ น เ ลิ ศท า ง วิ ช า ก า ร แล ะ
วิ ช า ชี พ เ พ่ื อ เ ป็ น ที่ พ่ึ ง ข อ ง
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึนในทุก ๆ ปี 

3.2 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการ 
 พัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งวิชาชีพ 

3.3 บุคลการสายวิชาได้รับพัฒนา 
ศักยภาพด้านการเรียนการสอน 

3.4 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการ 
พัฒนาด้ านประสิทธิ ภ าพด้ านการ 
ปฏิบัติงาน 
3.5 บุคลกรได้รับทุนและมีงาน
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ 
3.6 จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการของคณะ 

3. ประสิทธิผลของกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 
 
 

4.  การสร้างแรงจูงใจและ
ความมั่นคงวิชาชีพ 

4.1 จัดระบบสวัสดิการเพื่อการสร้าง
ขวัญก าลังใจแก่บุคลากร 

4.2 สนับสนุนการศึกษาต่อในระดับท่ีสูง 
     ขึ้นของบุคลากรทั้งสายวิชาการและ 
     สายวชิาชีพ 

5. การเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และเผยแพร่ความรู้
แก่บุคลากร 

5.1 บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมและ 
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

6. การสร้างเสริมการมีส่วนร่วม
เ พ่ื อ ส ร้ า ง ค ว า ม รั ก  ค ว า ม
สามัคคี 

6.1 บุคลากรมีความภักดีต่อองค์กร 
 

 

รายละเอียดของแต่ละมิติ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และ
ผู้ รั บ ผิ ด ช อบ  เ ป็ น ดั ง ต า ร า ง แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์  ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร  ปี ง บ ป ร ะม า ณ  25 62-2 5 6 6
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สรุปแผนกลยุทธ์ กำรพัฒนำบุคลำกร ปีงบประมำณ 2563 
มิติที่ 1 ด้ำนประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำร 
   ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 
 

กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

 ผลกำรด ำเนินงำน 
กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

ปี 2563 

1.1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ช่วยพัฒนาการบริหารจัดการให้
คล่องตัว 

1. โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลภาระงาน (Workload) 
ของอาจารย์ 

จ านวนหัวเรื่องที่มีการพัฒนา
ระบบฐานข้อมลูเข้ามาช่วยในการ
ตัดสินใจ 

1 
 

มีการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการตดัสินใจ 2 ระบบ คือ 
- ฐานข้อมูลค าสั่งการไปราชการ  
- ฐานข้อมูลบุคลากร 

 
บรรล ุ

 
1.2 มีช่องทางการสื่อสารด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ 

1. โครงการเสริมสรา้งบริการการ
ให้บริการส านักงานแก่บุคลากร 

จ านวนระบบบริการส านักงาน 
และเว็บเพจในการบริการข่าวสาร
ส าหรับบคุลากร 

2 
 

-การปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะเพือ่ให้บริการแก่คณะจารย์เรื่อง
ข้อมูล การใช้ข้อมูลตา่ง และการประชาสัมพันธ์ข่าว 

 
บรรล ุ

2. โครงการพัฒนาระบบบริการ
นักศึกษาออนไลน ์ 

จ านวนเว็บเพจให้บริการนักศึกษา
เพิ่มขึ้น 

 
  2 
 

- คณะมีการจัดท าเว็บเพจเพื่อให้บริการข้อมลูระบบบริการแก่
นักศึกษา ในเว็บไซต์ของคณะ2 ระบบ คือ ข้อมูลการผลดิ 
ทุนการศึกษา และแหล่งงาน  
 

 

บรรล ุ
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มิติที่ 2 ประสิทธิภำพของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล                 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น 

 
กลยุทธ ์

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วดั 

ค่ำ
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย ปี 2563 

2.1 การพัฒนาบุคลากรเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการและก้าวหน้า
ทางวิชาชีพและการวิจัย 

1. โครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิ บั ติ ก า ร  การสร้ า งผลงาน
วิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละของจ านวนบุคลากร    
สายวิชาการที่ครบเกณฑ์การเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ เข้าร่วม
โครงการ  

70 มีการด าเนินงานจัดโครงการอบรมเชิงปฏับัติการเพื่อการเขียน
ผลงานทางวิชาการ จ านวน  82 คน  

บรรล ุ

2. โครงการพี่เลี้ยงและสนับสนุน
ทุน  เพื่ อพัฒนาบุ คลากรสาย
วิชาการ เพื่อสร้างผลงานทาง
วิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 

จ านวนผลงานที่ยืนของทุนเพื่อ
พัฒนาผลงานทางงิชาการของบุคล
การสายวิ ช ากา รที่ ไ ด้ รั บ กา ร
สนับสนุนผ่านระบบพี่ เลี้ยงทาง
พัฒนาเพื่ อ เข้ าสู่ ต าแหน่ งทาง
วิชาการสูงขึ้น ทั้งในระดับผศ.และ
รศ. คิดเป็นช้ินงาน ไม่น้อยกว่า 

 

 

  

-ระดับผศ. 
15  

-ร ะ ดั บ 
รศ. 10 

 

1. มีบุคลากรสายวิชาการยืนขอทุนและท าข้อตกส่งโครงร่างต ารา
และเอกสารในระดับ ผศ. จ านวน   29 ผลงาน 
2. มีบุคลากรสานยวิชาการยื่นของทุ่นและท าข้อตกส่งโครงร่าง
ต ารา หนงัสือ และเอกสารค าสอนจ านวน 16 ผลงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 

บรรล ุ
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กลยุทธ ์

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่ำ

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

 

3. โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนั บสนุ น เพื่ อ เ ข้ า สู่ ต า แหน่ ง
ช านาญการ 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน
ได้รับการพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่ง
วิชาชีพ จ านวนต าแหน่ง/ปี 

1  - มีการด าเนินการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสูต่ าแหน่ง
ทางวิชาชีพ มีจ านวนบุคลากรได้พฒันาเข้าสู่ต าแหน่งในระดับ
การประเมินค่างานจ านวน 2 ท่าน  

ไม่บรรล ุ

 

4. โครงส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดท าเอกสารประกอบการสอนที่
จะพัฒนาไปสู่การขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

จ านวนเอกสารประกอบการสอนที่
ได้รับการสนบัสนุนทุน /ปี
การศึกษา อย่างน้อยจากจ านวน
ผลงานผูเ้ข้าร่วมโครงการอย่าง
น้อย 

10 - บุคลากรมีเอกสารประกอบการสอนที่ส าเร็จและได้รับทุน
สนับสนุน จ านวน  24 คน  และมีผู้พัฒนาผลนส าเร็จจ านวน 13 
ผลงาน 
    
    
 

บรรล ุ

 

5. โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้านการเรียนสอน
บุคลากรสายวิชาการ 

ร้อยบุคลการสายวิชาการได้รับ
พัฒนาศักยภาพด้านการเรยีนการ
สอน 

80 - มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการเทคนิกการจัดการ
เรียนการสอนสูไ่ทย 4.0 จ านวน  138 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 

บรรล ุ
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มิติที่ 2 ประสิทธิภำพของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำบุคลำกรสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรและวิชำชีพเพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น (ต่อ) 

กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

ปี 2563 

2.2 พัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ

ของบุคลกรสายวิชาการและ

วิชาชีพ 

1. โครงการอบรมเทคนิคและวิธี
จัดการเรียนการสอน 

ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการเข้า
ร่วมโครงการ 

 
50 

- มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
จัดการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21 วันท่ี 24 ม.ค.2561 
จ านวน 128 คน  (คิดเป็นร้อยละ 73.14)  

บรรล ุ

2. โครงการอบรมพัฒนาสื่อการ
เรียนการออนไลน์ E-learning 

จ านวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เขา้
ร่วมอบรม (จากตัวแทนหลักสูตร) 

 
25  
 

- มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม ดังนี ้
  1. การอบรมการประยุกต์ใช้ Google Apps for 
Education วันท่ี 23 พ.ย.2562 จ านวน 16 คน 
  2. การอบรมการสร้าง e-book ด้วยโปรแกรม Filp PDF 
Professional วันท่ี 31 ม.ค.2562 จ านวน 13 คน  
  3. การอบรมการตัดต่อวิดีโอและเสียง ด้วยโปรแกรม 
Camtasia studio วันท่ี 7 ก.พ.2562 จ านวน 11  คน 
รวมทั้งหมด 3 โครงการการ 40 คน 
   

บรรล ุ

3. กิจกรรมการอบรม/ สัมมนา 
/ศึกษาดูงานของบุคลากรสาย
วิชาการ 

ร้อยละของจ านวนบุคลกรที่อบรม/
สัมมนา/ ศึกษาดูงาน 100 

- มีบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 165 คน     
(คิดเป็นร้อยละ 100) 

บรรล ุ
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มิติที่ 2 ประสิทธิภำพของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (ต่อ) 

ยุทธศำสตร์ที่2 การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น  

กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย ปี 2563 

2.3 พัฒนาและสนับสนุนการสรา้ง
งานวิจัย และการสร้างสรรค์ 

1. โครงการอบรมส่งเสริมการ
สร้างความรู้เพื่อพัฒนางานวิจัย
และงานสร้างสรรค ์

จ านวนอาจารย์ที่ท าวิจัยเพิ่มขึ้นละ
คน/ปี 

 

5 

- บุคลากรมีการเข้าร่วมโครงการ ดังนี ้
  1. อบรมการเขียนรายงานการวจิัยเชิงพื้นที่ วันที่ 21 มิ.ย.
2561 จ านวน 10 คน 
  2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโจทย์วิจัยและข้อเสนอการ
วิจัย เพื่อรองรับแหล่งทุนต่าง ๆ วนัท่ี 4 ก.ค.2561 จ านวน 
19 คน 

บรรล ุ

2. โครงการสนับสนุนและ
แสวงหาแหล่งทุนภายนอกเพื่อ
เพิ่มงานวจิัย 

มีแหล่งทนุวิจัยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
แหล่ง /ป ี 5 

ในมี 2562 บุคลากรได้รับทุนสนับสนุกการสร้างงานวิจัยจาก
แหงทุน สกว. จ านวน 5 ทุน และวช. 2 ทุน บรรล ุ

2.4 สนับสนุนบุคลากรเพื่อการ
บริการวิชาการแก่สังคม 

1. มีโครงการบริการวิชาการ
สังคม 

มีแผนงานในการบริการวิชาสังคม 
ประจ าปีงบประมาณ ปีละ /
แผนงาน 

2 

 - คณะมีแผนงานโครงการบริการวิชาการ ให้แก่ เทศบาล
ต าบลตลาดแค อ.โนนสูง เทศบาลต าบลหนองบัวสะอาด  อ.
บัวใหญ่  ,บ้านหนองพลวง  อ.จักรราช 

บรรล ุ

2. มีศูนย์บริการวิชาการสังคม มีศูนย์บริการวิชาการสังคมเพิ่มขึ้น 
ปีละ /ศูนย ์ 1 

บ้านห้วงยาง ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ ่
บรรล ุ
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มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 การส่งเสริมแรงจูงใจและความมั่นคงในวิชาชีพ 

กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่ำ
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 

กำรบรรลุ
เป้ำหมำย 

ปี 2563 
3.1 มีระบบสวสัดิการเพื่อการ 
สร้างเสริมขวัญก าลังใจของ    
บุคลากร 

1. โครงการกองทุนสมาชิก
สวัสดิการเพื่อการสรา้งขวัญ
ก าลังใจแก่บุคลากร 

การยกย่องบุคลากรดเีด่นประจ าป ี 

3 คน 

มีการมอบโล่บุคลากรดีเด่น ประจ าปี 2562 จ านวน 4 
ท่าน คือ อาจารย์วิจัยดเีด่น 2 คน 2. อาจารย์ผูส้อน
ดีเด่น  1 คน และเจ้าหน้าที่ดเีด่น 1 คน 

บรรล ุ

3.2 มีการสนับสนุนการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากร
วิชาการและสายวิชาชีพ 

2. มีแผนพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย  คิดโดยสัดส่วน
ร้อยละของจ านวนบุคลากรสาย
ส อน มี วุ ฒิ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
ปริญญาเอก ตามเกณฑ์ สกอ. 

จ านวนบุคลากรส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก จ านวนคน/ป ี

2 คน 

- มีบุคลากรส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
  จ านวน  2 คน   ได้แก่ 
  1. อ.ธนเศรษฐ ชะวางกลาง สาขาภาษาอังกฤษ 
  2. อ.ธนัญญา วิรยิปัญญานนท์ 
 

 
 

บรรล ุ
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มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 

         ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความภักดีต่อองค์กร 

กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่ำ

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย 
ปี 2563 

4.1 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม 
จ ริ ย ธ ร ร ม  ป ฏิ บั ติ ต น ต า ม
จร รย าบร รณวิ ชา ชีพ  และมี
จิตส านึกภักดีต่อองค์กร 

1. โครงการส่งเสรมิคุณธรรม 
จริยธรรมและการปฏิบัตตินตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของ
บุคลากร 
 

ร้อยละบคุลากรได้รับการส่งเสรมิ
ความรู้เรื่องคุณธรรมและการปฏิบตัิ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพร้อยละ  

 
80 

- โครงการอบรมปรับกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงาน 
และการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อปรบัใช้ใช้
ในการปฏิบัติงาน  ท่ีวัดพระนารายณ์ วันท่ี 19 
พฤศจิกายน 2561  มีบุคลากรเข้าร่วมจ านวน 125 คน 
คิดเป็นร้อยละ    
-โครงอบรมความรู้กฎหมายในการปฏิบัติงาน จ านวน 
35 คน  
ทั้งสองโครงการเฉลี่ยบุคลากรเขา้ร่วมiร้อยละ 96.96 

บรรล ุ

4.2 ส่งเสริมให้บุคลการมีความ
ภักดีองค์กร 
 

1. โครงการกิจกรรมส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมเพื่อสรา้งความรัก 
ความสามัคคีภักดีต่อองค์กร 

ร้อยละของบุคลากรได้รบัการ
ส่งเสริมความภักดีองค์กร 
(ความร่วมมือในภารกิจของคณะ) 

 
 

80 
 

โครงการทบทวนยุทธศาสตร์และจดัท าแผนยุทธศาสตร์ 
5 ปี 2563 -2567 และการแผนเพือ่การพัฒนาคณะ  
จ านวน  156  คน วันท่ี 21-22   มกราคม 2562 ณ 
โรงแรมเคชิงตัน เขาใหญ ่
-โครงการจดัวัดครบรอบ 44 ปี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสาสตร์ที่ให้บุคลการเข้ารว่มด าเนินการกิจกรรม 
จ านวนทั้งหมด  วันท่ี 24 พศจิกายน 2561 

บรรล ุ
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บทท่ี 5  

กำรติดตำมและประเมนิผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำบุคลำกร 

 

 การติดตามแผนพัฒนาบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดผล
ส าเร็จตามเป้าหมายของแผนพัฒนาบุคลากร เป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการน าแผนไปด าเนินการ ซึ่งต้องได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงาน และบุคลากรทุกคนของคณะอย่างแท้จริง ในการน าแผนพัฒนาบุคลากรของคณะสู่
การปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการปฏิบัติที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้แผนพัฒนาบุคลากรของคณะมีความ
สอดคล้องกันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ มีแนวทางการด าเนินงานที่สนับสนุน ส่งเสริมซึ่งกันและ
กัน ที่ส าคัญคือ ต้องมีการติดตามประเมินผลเพ่ือให้สามารถบ่งชี้ถึงความส าเร็จ ความล้มเหลว ตลอดจนปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานตามแผน และสามารถปรับกลยุทธ์ในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม จึงได้
ก าหนดให้โปรแกรมวิชา และฝ่ายงานน าแผนพัฒนาบุคลากรบูรณาการร่วมกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของฝ่ายงานต่อไป  

 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2562- 2566 ก าหนดแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระดับคณะและโปรแกรมวิชา 

 2. ประเมินผลเป็นรายปีตามตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ โดยให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้
ก าหนดระยะเวลาในการรายงานและการติดตามประเมินผล 

 3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลส าหรับการประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานในระดับปฏิบัติการ ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดให้มีการประเมินแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนให้สอดคล้อง
กับสถานการณ ์

 4. ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนา
บุคลากรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  

 5. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรให้กรรมการประจ าคณะทราบอย่างต่อเนื่องอยู่
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
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รำยงำนสรุปและประเมินผลแผนแผนพัฒนำบุคลำกรและคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

รำยงำนสรุปแผนพัฒนำบุคลำกร ปี พ.ศ. 2563 

     ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีแผนยุทธศาสตร์ว่า  “การบริหาร
จัดการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ” ซึ่งมีประยุทธศาสตร์อยู่ 2 ประเด็น คือ คือพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือเป็นที่พ่ึงของ
ท้องถิ่น  คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของคณะโดยจัดท าแผนพัฒนาด้ านการบริหารจัดการและ
การพัฒนาบุคลากรของคณะ แบ่งเป็น 3 มิติและมีประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ประเด็น และได้ด าเนินการพัฒนาบุ
คลกรของคณะตามแผนในปีงบประมาณ 2563 จนสิ้นปีงบประมาณแล้ว คณะกรรมจึงของสรุปรายงาน
แผนการพัฒนาบุคลากรตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ตามแผน ตามต่อไปนี้ 

             1. มิติความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ ได้ก าหนดประยุทธศาสตร์ 2 ประเด็น และมี 5 เป้าประสงค์ 
ดังนี้    

                 1.1 การวางแผนอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจและทิศทางของคณะ ๆ ได้ก าหนดไว้ 
 3 เป้าประสงค ์คือ 

                    1) โครงสร้างอัตราก าลังตามแผนเหมาะสมกับภารกิจและทิศทางการพัฒนาคณะ โดยมี
บุคลากรเหมาะสมและเพียงพอต่อการพอ ตามแผนอัตราก าลังของหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

          2) ระบบการสรรหาและประเมินบุคลากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ ตามระเบียบของ
การได้มาซึ่งบุคลกรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

          3) บุคลากรมีกระบวนทัศน์และวัฒนธรรมในการบริหารสอดคล้องกับการบริหารราชการแนว
ใหม่ โดยมีการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารราชการตามแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางกองบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัย และตามแผนพัฒนางบประมาณประจ าปีอย่างต่อเนื่อง 

                  1.2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ ตามแผนได้ก าหนดกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ มี
โครงการพัฒนา 3 โครงการ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด มีผลของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามกิจกรรม /
โครงการและตัวชี้วัดทั้ง 3 ตัวชี้วัด  

 2. มิติที่ 2 ประสิทธิภำพของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์  คือ 
การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 
และมีรายงานตามแผนตามโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายและผลส าเร็จของแผน ดังนี้  

 



 

รายงานแผนการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หน้า 30 

 

                   2.1  พัฒนาศักยภาพวิชาชีพของบุคลากรสายวิชาการและวิชาชีพ 

                        1) โครงการอบรมเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอน มีร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการก าหมดค้าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 50 มีบุคลกรเข่าวามโครงการอบรมเรื่องการจัดการเรียนการสอนสู่
ศตวรรษท่ี 21 จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยของจ านวนอาจารย์ของคณะทั้งหมด เป็น 73.14 เปอร์เซ็นต์ ถือว่า
บรรลุเป้าหมาย  

        2) โครงการอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ E-learning ก าหนดตัวชี้วัด
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายรวมโครงการจ านวน 25 คน ได้มีการจัดอบรมจ านวน 3 กิจกรรม มีจ านวนบุคลากรเข้า
ร่วมทั้งหมด 40 คน ถือว่าบรรลุเป้าหมาย 

               3) กิจกรรมอบรม /สัมมา/ศึกษาดูงานของบุคลการสายวิชาการ มีตัวชี้วัด 100 เปอร์เซ็นต์
ของบุคลากรสายวิชาการของคณะทั้งหมด คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของบุคลากรทั้ง ถือว่าบรรลุเป้าหมาย 

                     2.2 พัฒนาและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ตามแผนได้ก าหนดโครงการ
กิจกรรมในการพัฒนาไว้ 2 กิจกรรม คือ 

   1) โครงการอบรมส่งเสริมการสร้างความรู้เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ตัวชี้วัดคือมี
จ านวนอาจารย์ที่ท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ิมขึ้นปีละ 5 คน มีผู้สนใจเข้าอบรมตามโครงการเขียนรายงาน
วิจัยเชิงพ้ืนที่ จ านวน 10 คน และเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโจทย์จัยและข้อเสนอวิจัย เพ่ือรับแหล่งทุนต่าง 
ๆ จ านวน 19 คน ถือว่าบรรลุตามแผน 

          2) สนับสนุนบุคลากรเพ่ือการบริการวิชาการแก่สังคม มีโครงการ/กิจกรรม 2 โครงการ คือ  
โครงการบริการวิชาการมีศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม ได้ก าหนดตัวชี้วัด คือการมีแผนงานในการบริการ
วิชาการสังคม 2 แผ่นงาน มีจ านวนแผ่นงานการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม คือ แผนงานในการบริการ
วิชาการ เทศบาลต าบลตลาดแค อ าเภอพิมาย และต าบลหนองบัวสะอาด ส่วนศูนย์บริการวิชาการสังคมเพ่ิมขึ้น
ปีละ  1 ศูนย์ ได้มีการแผนการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการที่ชุมชนบ้านห้วยยาง ต.ห้วยยาง อ. บัวใหญ่ จ.
นครราชสีมา การพัฒนาด้านการบริการวิชาการทางสังคมถือว่าบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ 
2563 

 มิติที่ 3 ประสิทธิภำพของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมแรงจูงใจและความม่ันคงในวิชาชีพ     

กลยุทธ์ 3.1 มีระบบสวัสดิการเพ่ือสร้างเสริมขวัญก าลังใจของบุคลากร มีโครงการมอบโล่รางวัลและ
เกียรติบัตรแก่อาจารย์ดีเด่นและเจ้าหน้าทฝ่ายสนับสนุนดีเด่นประจ าปี จ านวน 4 รางวัล การมอบช่อดอกไม้
และจัดป้ายแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งในการด ารงแหน่งทางวิชาการและส าเร็จการศึกษา แต่ยังมี
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องค์ระของยุทธศาสตร์นี้ คือการส่งเสร็มพัฒนานาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าเข้าต าแหน่งทางวิชาชีพ 1 คนต่อ
ปีการศึกษา ยังไม่บรรลุ จึงบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด  

กลยุทธ์ที่  3.2 มีการสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสอนและวิชาชีพ  มี
แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย คือสัดส่วนร้อยละของจ านวนบุคลากรสายสอนมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตามเกณฑ์ สกอ. มีตัวชี้วัดมีจ านวนบุคลการส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก จ านวน 2 คน ใน
ปีการศึกษา 2562 มีจ านวนบุคลากรส าเร็จการศึกษาส าเร็จกับมา จ านวน 2 คน ถือบรรลุในระดับกลยุทธ์นี้ 

มิติที่ 3  ประสิทธิภำพของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความภักดีต่อองค์กร ได้ก าหนด
กลยุทธ์ในแผนพัฒนาไว้ 2 กลยุทธ์ คือ 

          1) ส่งเสริมให้บุคลกรมีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และมีจิตส านึกภักดีต่อองค์กร มีกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร ทั้ง
ทางด้านการอบรมด้านกฎหมาย และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและการ
ส่งเสริมคุณธรรมเพ่ือการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในวันวิ
สาขบูชาประจ าปี เทศกาลวิสาขบูชาร าลึก ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลจังหวัดนครราชสีมา และร่วมการเวียน
เทียนในวันส าคัญทางศาสนาที่ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ และการท าบุญตักบาตรทุกวันพุธตลอดภาคปี
การศึกษา  

        2) กลยุทธ์ด้านส่งเสริมบุคลากรมีความภักดีต่อองค์กร มีโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมเพ่ือสร้างความสามัคคีภักดีต่อองค์กรแผนกิจกรรม คือ การเข้าร่วมกิจกรรมของคณะที่จัดขึ้น เช่น กิจกรรม
วันวิชาการของคณะ การเข้าร่วมประชุมเพ่ือระดมความคิดในการพัฒนาคณะตามโครงการอบรมความรู้ในการ
ปรับกระบวนทัศน์วัฒนธรรมในการท างานสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจนถึงกิจกรรมที่แสดงความภักดีต่อสถาบัน  
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนม์พรรษาของรัชกาลที่ 10  และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยก าหนดค้าเป้าหมายไว้ที่
ร้อยละ 80 เปอร์เซ็นต์ มีจ านวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดตลอดปีและกิจกรรม จ านวน 148 คน คิดเป็น
ร้อยละ  85.81 ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ในกลยุทธ์นี้ 

จากมิติการพัฒนาทั้ง  3 มิติ ใน  4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 10 กลยุทธ์ ตามที่กล่าวมา
สามารถสรุปผลส าเร็จของผลที่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด 9 กลยุทธ์ และไม่บรรลุเป้าหมายตามแผน1 กลยุทธ์ 
แสดงผลในรูปแบบตาราง ต่อไปนี้ 
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ตำรำงสรุปกำรประเมินแผนพัฒนำบุคลำกรตำมมิติ ประเด็นยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ 

มิติที่ /ด้ำน ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ กลยุทธ์ที่ บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 
มิติที่ 1  
ด้านประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่1  
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือ
การบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ ที่  1  มี ร ะบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ช่วยพัฒนาการบริหาร
จัดการให้คล่องตัว 

  

กลยุทธ์ที่ 2 มีช่องทางการสื่อสารด้วย
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่ มี
ประสิทธิภาพ 
 

  

มิติที่ 2  
ของการบริหาร
ทรัพยากรบุคลากร 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ที่ 2 การ
พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือเป็น
ที่พ่ึงของท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการและก้าวหน้าทาง
วิชาชีพและการวิจัย 

  

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการของบุคลากรสายวิชาการและ
วิชาชีพ 

  

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาและสนับสนุนการ
สร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

  

กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนบุคลากรเพ่ือ
การบริการวิชาการ 

  

มิติที่ 3  
ประสิทธิภาพของ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 การ
ส่งเสริมแรงจูงใจและความมั่นคง
ในวิชาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 7 มีระบบสวัสดิการเพ่ือ
การสร้ า ง เสริมขวัญก าลั ง ใจของ
บุคลากร 

  

กลยุทธ์ที่ 8 มีการสนับสนุนการศึกษา
ต่อในระดับที่ สู งขึ้นของบุคลากร
วิชาการและวิชาชีพ 

  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  4 กำร
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ควำมภักดีต่อองค์กร 

กลยุทธ์ที่  9 ส่งเสริมให้บุคลากรมี
คุณธ ร รมจ ริ ย ธ ร รม  ปฏิ บั ติ ต า ม
จรรยาบรรณวิชาชีพและมีจิตส านึก
ภักดีต่อองค์กร  

  

กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความภักดีองค์กร 
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  จากตารางที่แสดงมิติ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย คือ มิติที่  3 ประสิทธิภาพ
ของการบริหารทรัพยากรบุคลากร  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 การส่งเสริมแรงจูงใจและความมั่นคงทางวิชาชีพ  
มีอยู่ 1 กลยุทธ์ ที่ไม่ผ่าน คือ กลยุทธ์ที่ 4 ซึ่งมีกิจกรรมโครงการตามตัวชิวัดไม่บรรลุค่าเป้าหมายคือ ไม่มีจ านวน
ไม่มีบุคลากรฝ่ายสนับสนุนได้เข้าต าแหน่งทางวิชาชีพตามตัวชี้วัด ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมได้ คณะควรจัด
ส่งเสริมเพ่ิมกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาในแผนพัฒนาต่อไป 

 

ประเมินผลแผนพัฒนำบุคลำกรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

 การประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการประเมินผลด้วยรูปแบบ CIPP Model ที่ให้ความส าคัญ
กับการประเมินโครงการในทุกด้าน ตั้งแต่สิ่งแวดล้อม ข้อมูลน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต ที่สามารถบ่งชี้ถึง
จุดเด่นจุดด้อยของแผนและบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์ของแผนได้ 4 ด้าน คือ 1) การประเมินบริบท (Context 
Evaluation) 2) การประเมินข้อมูลน าเข้า (Input Evaluation) 3) การประเมินกระบวนการ (Process 
Evaluation) และ 4) Product Evaluation) มีลายละเอียด ดังนี้ 

 

1. กำรประเมินบริบท  

   เป็นการประเมินเพื่อค้นหาเหตุผลในการก าหนดวัตถุประสงค์ของแผน โดยจะระบุถึงสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อแผน ระบุถึงความต้องการและโอกาสที่เกิดขึ้น รวมทั้งการ
คาดการณ์ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาที่จะเกิดขึ้น เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อม โอกาส แรงผลักดันภายนอก 
และเงื่อนไขภายในแผนงานในด้านโครงสร้างการบริหารงาน การวางแผนด าเนินการ และการติดต่อสัมพั นธ์
ระหว่างหลักสูตรและฝ่ายงานต่าง ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย รวมถึงการเปรียบเทียบระหว่างการปฏิบัติจริง
กับวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ มีวัตถุประสงค์ใดบ้างที่ไม่สามารถจะบรรลุเป้าหมายได้                     

 1.1 เหตุผลในกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของแผน 

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ก าหนดให้มีแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ซึ่งเป็นแผนงานที่อยู่ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของคณะระยะ  4 ปี (2559-2562) 
แผนดังกล่าวได้ก าหนดรูปแบบของการพัฒนาบุคลากรเป็นหลายรูปแบบ ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่พึงประสงค์ ทั้งทางด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการด าเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัยให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของคณะ ตลอดถึงตอบสนองตัวชี้วัดด้านคุณภาพบุคลากรสายวิชาการตามเกณฑ์ของ
สกอ. และเป็นการน ายุทธศาสตร์ของคณะสู่การปฏิบัติสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้ง
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สามารถน าผลสัมฤทธิ์ของแผนบุคลากรในปีงบประมาณนี้ เพ่ือการเป็นข้อมูลแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือ
การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณต่อไป 

 1.2 สภำพแวดล้อมภำยในที่อำจมีผลกระทบต่อแผน 

    เนื่องจากคณะมีบุคลากรจ านวนมาก และมีหลากหลายหลักสูตร ซึ่งบุคลากรมีทัศนะและมีวุฒิ
ทางการการศึกษาตามสาขาวิชาที่เรียนมา มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะทางสูง และบุคลากรบางส่วนเคยชินอยู่
กับระบบการปฏิบัติราชการยึดติดแนวคิดแบบเดิม ๆ ไม่สนใจต่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตลอดจนถึงการไม่มี
ความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่จะต้องมีการพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับฐานะทางวิชาชีพ ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้อันจะมีส่งผลให้แผนการพัฒนาบุคลกรไม่บรรลุเป้าหมายตามก าหนด  

อนึ่ง สภาพแวดล้อมภายในที่จะส่งผลกระทบก็คือ บุคลากรจ านวนมากและผู้บริหารในระดับหลักสูตร
บางหลักสูตรวิชา ยังไม่มีความเข้าใจและไม่ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการงานด้านสมรรถนะของบุคลากร
อย่างจริงจัง ไม่มีการวางแผนระดับหลักสูตรรวมกันในทิศทางเดียวกัน ท าให้การจัดกิจกรรมและโครงการ
พัฒนาบุคลกรของคณะไม่บรรลุเป้าหมายและจะเป็นผลต่อการการพัฒนาบุคลากรอนาคตแบบไร้ทิศทางและไม่
ตอบแผนพัฒนาบุคลากรของคณะได้ 

1.3 สภำพแวดล้อมภำยนอกที่อำจมีผลกระทบต่อแผน 

    ในการจ าแผนพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ถือว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกมีส่วนส าคัญมาก เนื่องจากในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารั บรองการ
ปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ได้ก าหนดประเด็นการประเมินผลด้านการบริหารการศึกษาตามล าดับ
ความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากรของสถาบัน อุดมศึกษาว่า 
สถาบันอุดมศึกษาได้มีการก าหนดรับผิดชอบและสมรรถนะที่ต้องการของบุคลากรแต่ละต าแหน่งที่สอดคล้อง
กับภารกิจ ลักษณะงาน รวมถึงจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานโดยใช้การะบวนการจัดการความรู้เป็น
เครื่องมือ เพ่ือการพัฒนาบุคลากรที่จะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดและมี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

นอกจากนี้ การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีการด าเนินการด้านสมรรถนะไปบ้างแล้ว จึง
เป็นการกระตุ้นให้บุคลากรของคณะต้องให้ความร่วมมือในการด าเนินการด้านสมรรถนะของคณะ จนท าให้การ
ด าเนินงานตามแผนประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 

1.4 กำรคำดกำรณ์ปัญหำที่เกิดขึ้น 

    ตามแผนพัฒนาบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ไดก้ าหนดกลยุทธ์การน าสมรรถนะของคณะมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ สิ่งที่จะเกิด
ปัญหาก็คือเรื่องการที่ประธานหลักสูตรและคณบดียังไม่สามารถประเมินสมรรถนะของในการปฏิบัติงานได้ กับ
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ทั้งหลังสูตรต่าง ๆ ยังไม่สามารถก าหนดทิศทาง หรือมีอิสระในการที่จะพัฒนาตนได้อย่างแท้จริง เพราะต้อง
ขึ้นอยู่กับแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่อาจท าให้แผนการพัฒนาบุคลากรได้บรรลุเป้าหมาย 

นอกจากนี้ ในอนาคตหากการประเมินสมรรถนะของบุคลากรถูกใช้เพียงแค่การประเมินความดี
ความชอบเท่านั้น แต่ไม่ได้ค านึงถึงผลแห่งสมรรถนะที่ผลของการการด าเนินงานของบุคลากรอย่างจริงจัง การ
พัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร ก็อาจถูกละเลยไม่ได้รับความส าคัญได้ เนื่องจากไม่เห็นประโยชน์ที่จะ
ได้รับอย่างเป็นรูปธรรม 

 

1.5 เงื่อนไขภำยในแผนงำนในด้ำนโครงสร้ำงของกำรบริหำรงำน 

    ในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ซึ่งในระดับคณะยังไม่สามารถควบคุมและพัฒนาบุคลากรของตนเองได้  ยังอิงอยู่กับโครงสร้างของ
มหาวิทยาลัย การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือความเป็นเลิศตามที่คณะต้องการรวมถึงการสรรหาบุคลากร
อัตราก าลังจึงอิงอยู่กับโครงสร้างของมหาวิทยาลัยและยังไม่มีมาตรการเพ่ือบังคับให้บุคลากรทุกคนต้องพัฒนา
ตนเองได้ ซึ่งจะท าให้แผนพัฒนาที่ท าไว้ไม่สามารถบรรลุได้ 

    1.6 กำรติดต่อสัมพันธ์ระหว่ำงแผนกต่ำง ๆ 

        อย่างเห็นได้ชัดก็คือก่อนจัดท าแผนพัฒนาบุคลกรมีการส ารวจความต้องการเพ่ือการพัฒนา
ตนเองสู่ระดับบุคลากรรายบุคคล แต่ก็มีบุคลากรบางส่วนไม่ใส่ใจในการที่ท าแผน กับทั้งการบริหารระดับ
หลักสูตรยังไม่มีการจัดท าแผนของบุคลากร จึงท าให้การด าเนินการเพ่ือให้มาซึ่ งสมรรถนะของคณะ ตลอดจน
การใช้สมรรถนะเพ่ือการพัฒนาตนเองไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจะเป็น และยังพบว่าการมีส่วนร่วมของ
คณาจารย์ยังต่ ากว่าที่คาดการณ์ไว้บ้าง ซึ่งควรบรรจุแนวทางแก้ไขปัญหานี้เอาไว้ในแผนระยะต่อไป 

   1.7  กำรวิเครำะห์วัตถุประสงค์ของแผน 

        จากวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ซึ่งมีอยู่  2 ข้อ ได้แก่ 

        1) เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการมีศักยภาพ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง 
        2) เพ่ือก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 

จากการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาบุคลาการของคณะตามที่ก าหนดเอาไว้สามารถสรุปข้อดี
และข้อจ ากัดของแผน ข้อดี มีการท ามีการก าหนดวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และ
ยุทธศาสตร์ของคณะ ข้อจ ากัด วัตถุประสงค์เขียนไว้กว้างจนเกินไป ควรระบุให้ชัดเจนในประเด็นที่ต้องการ
พัฒนาให้เห็นภาพ เพ่ือง่ายต่อการด าเนินงานและวัตถุประสงค์ได้ 
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2. กำรประเมินข้อมูลน ำเข้ำ 

 เป็นการประเมินเพ่ือน าเสนอข้อมูลส าหรับก าหนดวิธีการในการใช้ทรัพยากรเพ่ือให้โครงการบรรลุถึง
วัตถุประสงค์ โดยจะระบุให้ทราบข้อมูลน าเข้า ดังนี้ 

1) ความสามารถ สมรรถภาพและความรับผิดของบุคลากรและหน่วยงานที่บริหารโครงการ  
2) กลยุทธ์ที่จะท าให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์  
3) ข้อมูลที่จะช่วยสนับสนุนการน ากลยุทธ์ไปใช้ รวมโอกาสด้านต่าง ๆ ที่ช่วยให้โครงการด าเนินไปได้ 

เช่น หน่วยงาน เวลา เงินทุน อาคารสถานที่ และอุปกรณ์เครื่องมือ เป็นต้น 

2.1 ควำมสำมำรถ สมรรถภำพ และควำมรับผิดชอบของบุคคลและของหน่วยงำนที่บริหำร 

    แผนงำน 

         การบริหารแผนงานดังกล่าว มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือรับผิดของการด าเนินงาน 1  ชุด คือ
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

 จากคุณสมบัติหรือศักยภาพของบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง ส่งผลให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จใน
การด าเนินงานเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ในอนาคตคณะควรตั้งคณะกรรมการมาจากบุคลกรที่มีความเข้าใจในการจัดท า
แผนที่มีความถ้าทายเพ่ิมขึ้น เพราะกรรมการชุดปัจจุบันแม้จะท าแผนให้บรรลุเป้าหมายเกือบทั้งหมด แต่ก็ยัง
เป็นแผนหรือกลยุทธ์ที่ยังน าการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศได้ 

 2.2 กลยุทธ์ที่ท ำให้แผนงำนบรรลุวัตถุประสงค์ 

             ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของคณะได้ก าหนดไว้ 3 มิติ  10 กลยุทธ์ที่ บรรลุเป้ำหมำย 9 กล
ยุทธ์ ไม่บรรลุเป้ำหมำย 1 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 7 มีระบบสวัสดิการเพ่ือการสร้างเสริมขวัญก าลังใจของ
บุคลากรคณะไม่มีการจัดโครงการตามแผนไว้ในปีงบประมาณ โดยมากบุคลการของคณะจะเข้าร่วมโครงการ
ต่าง ๆ กับที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ซึ่งมีการเข้าร่วมบ้างแต่สามารถบรรลุเป้าหมายได้  อย่างไรก็ตามในแผนระยะ
ต่อไป คณะจัดท าแผนและสรรหางบประมาณเพ่ือให้เกิดการด าเนินงานและบรรลุเป้าหมาย  ในส่วนที่บรรลุ
เป้าหมาย 9 กลยุทธ์ เป็นส่วนที่ทางคณะได้ก าหนดทิศทางไว้ตามแนวการพัฒนาบุคลกรของมหาวิทยาลัย
แน่นอน และมีงบประมาณสนับสนุนเป็นอย่างดี  

2.3 ข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนกำรน ำกลยุทธ์ไปใช้ รวมโอกำสด้ำนต่ำง ๆ ท่ีช่วยให้แผนด ำเนินไปได้  

ข้อมูลและโอกาสที่ช่วยให้แผนงานด าเนินได้ คือ 

1) หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ คณะกรรมการจัดท าแผนจากทุกภาคส่วนของคณะ 
2) ด้านระยะเวลาด าเนินงานของแผน มีความเหมาะสมกับช่วยระยะในการด าเนินและจะ 

                 เป็นแนวทางในการจัดท าแผนในปีถัดไป 
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3) ด้านงบประมาณ แม้จะยังไม่งบประมาณแน่นอนในการจัดท าแผนเฉพาะแต่ก็สามารถด าเนิน
ไปได้ ในปีต่อไปควรมีการวางแผนงานเรื่องงบประมาณสนับสนุนเพ่ือให้เกิดการจัดท าแผนได้
มีประสิทธิภาพต่อไป 

4) ควรมีการประชุมติดตามแผนทุกไตรมาส เพ่ือให้โครงการ/กิจกรรมสามารถจัดได้ตาม
ระยะเวลา 

5) ด้านอุปกรณ์เครื่องมือ และสถานที่ในการจัดประชุมมีความพร้อมดีแล้ว และควรจัดท า
แบบฟอร์มที่เหมาะสมในการประเมินผลแผนให้ได้มาตรฐาน 

3. ประเมินกระบวนกำร 

        แผนการด าเนินงานในการพัฒนาบุคลากรของคณะประจ าปี พ.ศ. 2563 ข้อดี คือมีการ มุ่งเน้นการ
จัดท าสมรรถนะของบุคลากรโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมผ่านคณะกรรมการจากหลักสูตรและส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง โดยมีการด าเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมในการจัดท าแผนของคณะ ในแผนดังกล่าวได้ระบุกล
ยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนงานที่ก าหนด โดยระบุถึงผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ ตลอดจนระบุโครงการ/ กิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ และก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการไว้ด้วย  การก าหนด
ผลผลิตที่สนองกลยุทธ์ใน 3 มิติ อย่างชัดเจน จนส่งให้การด าเนินงานตามแผนงานเป็นไปตามที่ก าหนด ซึ่งแผน
ดังกล่าวเป็นแผนที่มีการปฏิบัติในการพัฒนาบุคลากร ควรมีการประชาสัมพันธ์และก าหนดเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติในแผนปี 2563 ต่อไป ที่ควรปรับปรุงแก้ไข คือการก าหนดตัวชี้วัดของกิจกรรม/โครงการ ยังไม่ชัดเจนใน
เรื่องของเกณฑ์วัด คือเครื่องหน่วยวัด จะคิดร้อยละของจ านวนบุคลากร หรือร้อยละของโครงการ ควร
ก าหนดให้วัดประเมินได้จะดีมาก 

4. กำรประเมินผลงำน 

   จากการประเมินผลงานพบว่า คณะได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีพ.ศ. 2563 สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่แผนได้ก าหนดไว้โดยมีหลักฐานที่ได้ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม และได้น า
ความรู้จากการด าเนินการตามแผนนี้ท าให้บุคลากรสายวิชาการของคณะมีจ านวนที่ยืนขอต าแหน่งมากที่สุดใน
ปีงบประมาณ 2563 และมีเอกสาร ต าราเกิดขึ้นจากแผนและการด าเนินงานตามแผน ประกอบที่
คณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะได้น าแนวทางแห่งการพัฒนานี้ไปจัดเป็นหัวข้อในการจัดการความรู้ของ
คณะ ซึ่งจะเป็นองค์ความรู้ให้บุคลากรน าเทคนิคต่าง ๆ จากคู่มือการจัดการความรู้นั้นน าไปเป็นแผนในการ
พัฒนาวิชาการของตนได้ 

จากผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปี พ.ศ. 
2563 จะท าให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงปัญหา ข้อจ ากัด และแนวทางที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินงานตามแผน
ระยะต่อไปในปี พ.ศ. 2563 ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ยังควรรักษาไว้และให้มีอย่างต่อเนื่อง  
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5. ข้อแนะน าในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

   ในการจัดแผนพัฒนาบุคลากรในปีการศึกษาต่อไป ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่เริ่มจาก
รายบุคคลของแต่ละหลักสูตรเพ่ือให้สามารถรวบรวมมาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนเพ่ือการพัฒนาบุคลากร 
และจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าบุคลากรเพ่ือสร้างเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด และ
บรรลุเป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานแผนการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หน้า 39 

 

 

ภำคผนวก 

 
          1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมด าเนินการและก ากับติดตามแผนพัฒนาบุคลากร  

2. ตารางข้อมูลจ านวนบุคลากรที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2562 
 
 

 

 

 







ข้อมูลคลากรที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาเอก 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ปีการศึกษา 2562 
 

1. ข้อมูลบุคลากรที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาเอก ในเวลาราชการ 

 

 

 

 

2. ข้อมูลบุคลากรที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาเอก นอกเวลาราชการ 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล สาขา มหาวิทยาลัย 

1 อาจารย์ศศศิริ  สุวรรณทิพย์ ภาษาฮินดี ประเทศอินเดีย 

2 อาจารย์ศุภาสินี  หนูพงษ์ ภาษาอังกฤษศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

3 อาจารย์สุณิสา  อินทะชัย การสอนภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก มหาวิทยาลัยบูรพา 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล สาขา มหาวิทยาลัย 

1 อาจารย์ศักดิ์ดา  นาสองสี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

2 อาจารย์กิติสุดา  ปานกุล ภาษาอังกฤษศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

3 อาจารย์โสฬส ประสิทธิ์นอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

4 อาจารย์ธนวัฒน์  ทวีชาติ การเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

5 อาจารย์มยุรี  แคนตะ ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

6 ผศ.วนิดา  นเรธรณ์ สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

7 ผศ.ศิริวดี  วิวิธคุณากร นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 



ล าดับที่ ชื่อ - สกุล สาขา มหาวิทยาลัย 

8 อาจารย์ศนัสนีย์  มณีโชติ การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
9 อาจารย์พชรมน  ซื่อสัจลือสกุล ภาษาศาสตร์และการประยุกต์การใช้ภาษา ประเทศจีน 
10 อาจารย์ธีรวัฒน์  การโสภา Linguistics and Applied  Linguistics ประเทศจีน 
11 อาจารย์ต้อง  พันธ์งาม เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

12 ผศ.ประจักษ์  แป๊ะสกุล วัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

13 อาจารย์ชุมพล  ชะนะมา นาฏศิลป์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

14 ผศ.ปทุมวดี ล ้าเลิศ ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏล้าปาง 

15 อาจารย์ธานี  จงยัง รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

16 ผศ.เอกอมร  ภัทรกิจพงศ์ ทัศนศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

17 อาจารย์วชิรารัตน์  นิรันดร์เตชาภทัร์ นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

18 ผศ.มานิตย์  อรรคชาติ พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

19 อาจารย์บัญญัติ  อนนท์จารย์ พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

20 อาจารย์ ดร.วรเดช  มีแสงรุทรกุล พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

21 ผศ.พิชญาวี  ทองกลาง ภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

22 อาจารย์หทัยวรรณ  มณีวงษ์ ภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

23 ผศ.สุธิดา วรรธนะปกรณ์ ทัศนศิลป์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยบูรพา 

24 อาจารย์จตุพล  ภู่ละกอ Teaching  English as a Global Language มหาวิทยาลัยบูรพา 

25 อาจารย์ธนัญญา  วิริยะปัญญานนท์ Teaching  English as a Global Language มหาวิทยาลัยบูรพา 



 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล สาขา มหาวิทยาลัย 

26 อาจารย์รุ้งเพชร  วรพงศาทิตย์ ภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

27 อาจารย์ประเสริฐ  ราชมณี ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

28 ผศ.รัฐศาสตร์  เวียงสมุทร ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

29 ผศ.วรพจน์  มานะสมปอง ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

30 อาจารย์สุพิชฌาย์  ยนต์ส้าอางค์ ศิลปกรรมศาสตร ดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

31 อาจารย์สุชาติ  พิมพ์พันธ์ การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

    


