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บทท่ี 1 

บทนํา 

ความเปนมาของการจัดทําแผนพฒันาบคุลากร 

 การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเปนกระบวนการหน่ึงที่ใชเพื่อการพัฒนาบุคลากรขององคการ ซึ่งการ

ดําเนินงานองคการในยุคปจจุบนั ซึ่งมียุทธศาสตรเปนเครื่องนําทางจะไมมีทางประสบความสําเร็จตามเปาหมาย

ไดเลย ถาขาดบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งในดานความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และสมรรถนะที่พึงประสงค 

เพราะทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จขององคการ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลจึงตอง

เปนระบบ มีกลยุทธในการดําเนินงานที่คลองตัว ยึดหยุน สามารถเช่ือมโยงระบบบริหารบุคคลใหเขากับ

ยุทธศาสตรขององคการ โดยเนนการพัฒนาบุคลกรใหเปนผูที่ทรงความรู มีทักษะในการปฏิบัติงาน รักองคกร 

และมุงมั่นในการปฏิบัติงาน มีระบบจูงใจ และธํารงรักษาบุคลากรที่มคุีณภาพ ใชทรัพยากรบุคลากรที่มีอยูอยาง

จํากัดใหคุมคา เต็มประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการและประเทศชาติ 

 

ยุทธศาสตรคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตรปพ.ศ. 2559 – 2562 

 ยุทธศาสตรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มียุทธศาสตร

ที่วาดวยการการบริหารจัดการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร ในยุทธศาสตรท่ี 5การบริหารจัดการสูความเปน

เลิศทางวิชาการและวิชาชีพซึ่งประกอบดัวยประเด็นยุทธศาสตร 2 ประเด็น คือ 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5.1 พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ  

          ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5.2 พัฒนาบุคลากรสูความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อเปนที่พึง่ของ

ทองถ่ิน  

 

หลักการและเหตผุลการจัดทําแผน 

ในชวงสี่ปที่ผานมามีความเคลื่อนไหวดานบุคลากรสายวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรอยาง

ตอเน่ือง สาเหตุเกิดจากการผูสอนเกษียณอายุราชการ การลาออก ทําใหจํานวนบุคลากรสายวิชาการลดลง 

และเพิ่มข้ึนตามความตองทดแทนและการเปดหลักสูตรการศึกษาใหมจึงมีความผันผวนของจํานวนนักศึกษา 

เพราะแนวนโยบายของรัฐที่สงเสริมการศึกวิชาชีพต้ังแตปงบประมาณ 2559 ทําใหมีจํานวนนักศึกษาลดลง 

ตลอดจนความตองการพัฒนาหลักสูตรทําใหตองเพิ่มบุคลากรสายวิชาการ เมื่อคิดคาเฉลี่ยบุคลากรสายวิชาการ

ตอจํานวนนักศึกษาแลว จึงอยูในสภาพที่ยังไมตองเพิ่มบุคลากรสายน้ี แตอาจจะตองแสวงอัตราทดแทน

บุคลากรที่เกษียรเทาน้ัน โดยปจจุบันพ.ศ. 2559  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีบุคลากรสายวิชาการ
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จํานวน 163 คน คณะจึงมีเปาหมายของการพัฒนาบุคลากรสายน้ีที่มีอยูปจจุบัน ในดานการเพิ่มคุณวุฒิใน

ระดับปริญญาเอก และการเพิ่มจํานวนของบุคลากรสูตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานสกอ. 

และพัฒนาการปฏิบัติหนาที่สอนและวิจัยเปนคลื่นเพื่อเปนการสงเสริมศักยภาพทางวิชาการใหมีความรูความ

เช่ียวชาญ อันเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ  

           ตําแหนงพนักงานวิชาการที่ไดกําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาวาดวย การ

บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ไดแก ศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

ผูชวยศาสตราจารย อาจารย หรือตําแหนงอื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ตระหนักถึงความจําเปนวาทรัพยากรบุคลากรสายวิชาการตองเปนผูที่มีความรูความเช่ียวชาญในศาสตรน้ัน ๆ 

จึงไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการปพ.ศ. 2559–2562 ข้ึนเพื่อผลักดันและสงเสริมใหทรัพยากร

บุคลากรสายวิชาการใหไดรับการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของตนเอง โดยเนนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

ขณะเดียวกันก็สงเสริมการเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกดวยซึ่งการจัดทําแผนพัฒนาฯ ดังกลาว ใหเปนไป

ในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาทรัพยากรบุคลากรสายวิชาการที่มหาวิทยาลัยกําลังเรงดําเนินการเชนเดียวกัน 

 

วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 

1. เพื่อจัดทําแผนพฒันาบุคลากรสายวิชาการใหมีศักยภาพ มีความรูความเช่ียวชาญในศาสตรที่

เกี่ยวของ 

2. เพื่อกําหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน   

 

ประโยชนทีค่าดวาจะไดรบั 

1. ไดแผนพัฒนาบุคคลสายวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตรปพ.ศ. 2559–2562 

2. เปนทิศทางการผลกัดันและสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการมีการวางแผนพฒันาตนเอง 

3. มีแนวทางการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน   

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด แผน/โครงการ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดกําหนดยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการหรือกจิกรรม

ที่เกี่ยวกับการพฒันาบุคลากร ดังน้ี 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5.1: พัฒนาระบบฐานขอมลูเพื่อการบริหารจัดการมเีปาประสงค 

           ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5.2: พัฒนาบุคลากรสูความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อเปนที่พึง่ของ

ทองถ่ิน 
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           เปาประสงค : จํานวนบุคลากรทีเ่ขาสูตําแหนงทางวิชาการและกาวหนาทางวิชาชีพ 

- จํานวนอาจารยที่เขาสูตําแหนงทางวิชาการเพิ่มข้ึนปละ 5 คน (2559–2562) 

- จํานวนอาจารยที่ไดรับวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกเพิ่มข้ึนปละ 5 คน 

(2559–2562) 

           กลยุทธ     : พัฒนาบุคลากรเพือ่ความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ 

 ตัวช้ีวัด     : มีแผนพฒันาบุคลากรสายวิชาการในปพ.ศ. 2559 -2562 

 

วัตถุประสงคการดําเนินงาน 

๑. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหมีความรอบรูทัง้ดานทฤษฎีและ 

 ปฏิบัติ มีคุณธรรมนําวิชาไปพัฒนาทองถ่ินใหกาวหนา 

๒. เพื่อผลิตงานวิจัยสําหรบัพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาคณะ สถาบัน ทองถ่ิน สงัคมและ 

 ประเทศชาติ 

๓. เพื่อใหบรกิารทางวิชาการแกสงัคมและบรูณาการสูการเรียนการสอนและการวิจัย 

๔. เพื่อทํานุบํารงุสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมปิญญาทองถ่ิน 
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บทท่ี 2 

อัตรากําลัง 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนหนวยงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา แบงสายงาน

ออกเปน 2 สวนใหญ คือ สายงานวิชาการและสายงานสนับสนุน หนวยงานวิชาการประกอบดวย 15 โปรแกรม

วิชา และ 1 กลุมวิชา รับผิดชอบการจัดการศึกษาโดยตรง สวนหนวยงานสนับสนุน ประกอบดวยสํานักงาน

คณบดี โครงสรางการแบงบริหารแสดงไดดังแผนภูมิตอไปน้ี 

 

โครงสรางการแบงสวนบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายงานวิชาการ 

 

โปรแกรมวิชาภาษาญ่ีปุ่ น 

คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

โปรแกรมวิชาภาษาไทย  

สายงานสนับสนุน 

โปรแกรมวิชาภาษาองักฤษ 

สาํนกังานคณบดี 

โปรแกรมวิชาภาษาจีน 

โปรแกรมวิชาบรรณารกัษ์ฯ 

โปรแกรมวิชาปรชัญา ศาสนา

 

โปรแกรมวิชาสงัคมศึกษา 

โปรแกรมวิชาพฒันาสงัคม 

โปรแกรมวิชารฐัประศาสนศาสตร ์

โปรแกรมวิชานิติศาสตร ์

โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ 

โปรแกรมวิชาทศันศิลป์ 

โปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 

โปรแกรมวิชาศิลปศกึษา 

กลุม่วิชาภาษาฝรั่งเศส 

โปรแกรมวิชาดนตรี 

หวัหนา้สาํนักงานคณบดี 

ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

ฝ่ายวิชาการศึกษา 

ฝ่ายวิจยัและบรกิาร
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บุคลากรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประกอบดวย บุคลากรสายสายวิชาการ และ

บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ ไดแก ผูปฏิบัติหนาที่สอนและวิจัย สังกัดโปรแกรมวิชา  15 

โปรแกรมวิชา และกลุมวิชา 1 กลุมวิชา ประกอบดวยขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา อาจารยชาวตางประเทศ และบุคลากรสายสนับสนุน ไดแก ผูปฏิบัติงานในสํานักงานคณบดี 

เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ตามภารกิจของคณะและมหาวิทยาลัย ประกอบดวยขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จํานวนบุคลากรทั้งสองประเภท ในปงบประมาณ 2559 

ดังตารางที่ 1  

ตารางท่ี 1 ขอมูลประเภทของบุคลากร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาย / ประเภท จํานวน 

วุฒิการศึกษา  หมายเหตุ 

ต่ํา

กวาป.

ตรี 

ป.ตรี ป. โท ป.เอก 

 

สายวิชาการ(อาจารย)       

1. ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 31 - 2 18 11  

2. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 127 - 4 106 17  

3. อาจารยชาวตางประเทศ 5 - 3 2 -  

รวม 163  9 126 28  

สายสนับสนุน (เจาหนาที่)       

1. ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา - - - - -  

2. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 14 1 10 3 -  

รวม 177 1 19 129 28  

 

หมายเหตุ : 

1. ขอมูลในตารางขอมูล ณ มิถุนายน 2559 
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 ในการวางแผนพัฒนาบุคลากร จําเปนตองขอมูลบุคลกรในปงบประมาณปจจุบัน (ปงบประมาณ 

2559) เพื่อเปนฐานในการวางแผนอัตรากําลังในระหวางปงบประมาณ 2559-2562 ในบทน้ีจึงนําเสนอขอมูล

และอัตรากําลังของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยแบงเปน 2 ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลบุคลากร ปงบประมาณ 2559 

  1.1 ขอมูลบุคลากรสายวิชากร 

  1.2 ขอมูลบุคลากรสายสนับสนุน 

 ตอนท่ี 2 อัตรากําลัง ปงบประมาณ 2559 – 2562 

  2.1 อัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ 

  2.2 อัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุน 

 

 แตละตอนมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอมูลบุคลากรปงบประมาณ 2559 

 1.1 ขอมูลบุคลากรสายวิชาการ 

 โปรแกรมวิชาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไดแก 

โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุน โปรแกรมวิชาภาษาจีน 

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม 

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร โปรแกรมวิชานิติศาสตร 

โปรแกรมวิชาดนตรี โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา โปรแกรมวิชานาฏศิลป โปรแกรมวิชาทัศนศิลป โปรแกรมวิชา

ออกแบบนิเทศศิลป และกลุมวิชาภาษาฝรั่งเศส บุคลการสายวิชาการทุกคนเปนอาจารยผูสอนประจําโปรแกรม

วิชาทั้ง 15 โปรแกรมวิชาและ 1 กลุมวิชา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ 

การศึกษาตอของบุคลากรสายวิชาการในแตละโปรแกรมวิชา ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ขอมูลอัตรากําลังและความรับผดิชอบของบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ปงบประมาณ 2559 

โปรแกรมวิชา 

(1) อัตรากําลังทีป่ฏิบตัิงานจริงปงบประมาณ 2559 (2) อาจารย 

ชาวตางประเทศ 
(3) อาจารยศึกษาตอ 

1.1 วุฒิการศึกษา 1.2 ตําแหนงทางวิชาการ 
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. ป.ภาษาไทย - 11 4 15 14 1 - 15 - - - - - 2 2 

2. ป.ภาษาอังกฤษ - 17 11 28 22 6 - 28 2 1 - 3 - 5 5 

3. ป. ภาษาญี่ปุน 1 3 2 6 6 - - 6 1 - - 1 1 - 1 

4. ป. ภาษาจีน - 5 - 5 5 - - 5 - 1 - 1 - 2 2 

5. ป. สารสนเทศศาสตรฯ - 6 - 6 5 1 - 6 - - - - - - - 

6. ป.สังคมศึกษา - 6 2 8 7 1 - 8 - - - - - 2 2 

7. ป.พัฒนาสังคม - 4 1 5 4 1 - 5 - - - - - - - 

8.ป.ปรัชญา ศาสนาฯ - 8 1 9 8 1 - 9 - - - - - - - 

9. ป.รัฐประศาสนศาสตร - 10 4 14 10 4 - 14 - - - - - 1 1 

10. ป.นิติศาสตร - 8 - 8 7 1 - 8 - - - - - - - 

11. ป. ดนตรี 2 7 - 9 9 - - 9 - - - - - - - 

12. ป. นาฏศิลป - 7 1 8 6 2 - 8 - - - - - 1 1 

13.  ป.ศิลปศึกษา - 6 1 7 5 2 - 7 - - - - - 1 1 

14. ป. ทัศนศิลป - 5 1 6 5 1 - 6 - - - - 1 - 1 

15. ป.ออกแบบนิเทศฯ 1 5 - 6 5 - 1 6 - - - - - - - 

16. กลุมวิชา ภ. ฝร่ังเศส - 2 - 2 2 - - 2 -  - - - - - 

รวม 4 110 28 142 120 21 1 142 3 2 - 5 2 14 16 

คิดเปนรอยละ 2.45 67.48 17.17 87.11 73.61 13.49 87.11 1.84 1.22 0 3.06 1.22 8.58 9.81 

หมายเหตุ :   

1. ขอมูลในตารางเปนขอมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 

2. ขอมูลอาจารยศึกษาตอ เปนขอมูลอาจารยศึกษาตอเต็มเวลา ไมนับรวมที่ศึกษาตอนอกเวลา 
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1.2 ขอมูลบุคลากรสายสนับสนุน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา บุคลากรฝายสนับสนุนประเภท

วิชาชีพเฉพาะ ปฏิบัติงานประจําในฝายตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับโครงสรางและภารกิจ จึงนําเสนอขอมูลสาย

สนับสนุน ปงบประมาณ 2559 ทั้งภาพรวมระดับคณะ และจําแนกเปน 3 ผาย ที่สังกัดสํานักงานคณบดีโดยมี

รายละเอียดเกี่ยววุฒิการศึกษา รวมทั้งการศึกษาตอของบุคลากร ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ขอมูลอัตรากําลังของบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปงบประมาณ 

2559   

โปรแกรมวิชา 

(1) อัตรากําลังที่ปฏิบัติงานจริงปงบประมาณ 2559 
2. ศึกษาตอ 

1.1 วุฒิการศึกษา 1.2 ประเภทตําแหนง 

ต่ํา
กว

า 
ป.

ตร
 ี

 
ป.

ตร
 ี

ป.
โท

 

รวม 
ชํานาญ 

การ 

เช่ียว 

ชาญ 

เช่ียวชาญ 

พิเศษ 
รวม ป.ตร ี ป.โท รวม 

1. ฝายบริหารทั่วไป 1 5 1 7 - - - - - 1 1 

2. ฝายวิชาการศึกษา - 4 2 6 - - - - - 1 1 

3. ฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ 
- 1 - 1 - - - - - - - 

รวม 1 10 3 14 - - - - - 2 2 

 

หมายเหตุ : 

 1. ขอมูลในตารางเปนขอมูล ณ วันที ่1 กรกฎาคม 2559 
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ตอนท่ี 2 อัตรากําลัง ปงบประมาณ 2559- 2562 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปนหนวยงานระดับใหญ มี

จํานวนบุคลากรมากเปนระดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยในปงบประมาณ 2559 -2562 มีจํานวนนักศึกษาภาคปกติ

ประมาณ 2948 คน และมีจํานวนนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่รวมผลิตกับคณะครุศาสตร 

ประมาณ 2194 คนมีหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนจํานวน 21หลักสูตร ในระดับปริญญา

ตรี 17 หลักสูตร และระดับปริญญาโท2 หลักสูตรจึงกําหนดแผนอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ และสาย

สนับสนุนดังตอไปน้ี 

 2.1 อัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ 

 2.1.1 หลักเกณฑที่ใชในการวางแผนอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ ประกอบดวยเกณฑ 3 

หลักเกณฑ ไดแก 

  ก. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ซึ่งระบุจํานวนและคุณวุฒิของ

อาจารยประจําหลักสูตรแตละระดับ ดังน้ี 

• ระดับปริญญาตรี ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรอยางนอย 5 คน โดย 3  

ใน 5 ตองมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือตําแหนงวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย 

• ระดับปริญญาโท ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรอยางนอย 3 คน โดย 3 ใน 

5 คน ตองมีวุฒิระดับปริญญาเอก หรือตําแหนงวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย 

• ระดับปริญญาเอก ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรอยางนอย 5 คน โดย 3 ใน 

5 ตองมีวุฒิระดับปริญญาเอก หรือตําแหนงวิชาการ ระดับศาสตราจารย 

        ข. เกณฑภาระงานข้ันตํ่าตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยเกณฑ

ภาระงานและมาตรฐานของคณาจารยประจํา 2553 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงจําเกณฑดังกลาวมาพิจารณาความ

ตองการอัตรากําลังปงบประมาณ 2559-2562 ตามตารางที่ 5  

        ค. เกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ซึ่ง

กําหนดสัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตออาจารยประจําแยกตามกลุมสาขา โดยมหาวิทยาลัยคิด

สัดสวนข้ันตํ่าที่ตางจากเกณฑที่กําหนดเปนรอยละ 10 เพื่อไดคะแนนการประเมิน 5 คะแนน ดังตารางน้ี 
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กลุมสาขา 
สัดสวนจํานวนนักศึกษา

เต็มเวลาตออาจารยประจํา 

สัดสวนขั้นต่ําจํานวนนักศึกษาเต็ม

เวลาตออาจารยประจําที่ตางจาก

เกณฑคิดเปนรอยละ 10 

1. นิติศาสตร 50 : 1 55 : 1 

2. ครุศาสตร /ศึกษาศาสตร 30 : 1 33 : 1 

3. ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 8 : 1 9 :1 

4. สังคมศาสตร / มนุษยศาสตร 25 : 1 27.51 : 1 

 

   ง. รอยละบุคลากรสายวิชาการ ตามเกณฑ สกอ. กําหนดบุคลากรสายวิชาการระดับ

ปริญญาเอกตอบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดเทากับ รอยละ 40และระดับตําแหนงทางวิชาการ ดังน้ัน คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจึงกําหนดเปาหมายใหมีบุคลากรสายวิชาการ

ระดับปริญญาเอก มากวารอยละ 60 ของบุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติงานในปงบประมาณน้ัน ๆ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 

2559-2562 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กําหนดแผนการพัฒนาบคุลากรบคุลากรสายวิชาการไดรับการพัฒนา

เพื่อการศึกษาในระดับปริญญาเอกและเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ดังตาราง คือ 

 

เปาหมายในการพัฒนา 

ปงบประมาณ 

ปงบประมาณ 
2559 

ปงบประมาณ  
2560 

ปงบประมาณ
2561 

ปงบประมาณ 
2562 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เปาหมายรอยละของบุคลากรสายวิชาการ 

สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
31 19.01 33 20.24 35 21.47 37 22.69 

เปาหมายรอยละของบุคลาการที่ เขา สู

ตําแหนงทางวิชาการ ในปงบประมาณ 
27 16.56 32 19.63 37 22.69 42 25.76 

 

หมายเหตุ  

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา เพิ่มขึ้นปละ 2 ราย 

2. จํานวนผูเขาสูตําแหนงทางวิชาการปละ 5 ราย 

3. เกณฑมาตรฐาน สกอ.รอยละของอาจารยที่มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาเอกตามเกณฑมาตรฐานรอยละ 40 

เทากับ 5 คะแนน  ปจจุบันมีอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก  จํานวน  2  ราย  คณะจะตองทําการสนับสนุน

บุคลากรศึกษาปริญญาเอกอีก 37 ราย  รวม  65  ราย 

4. เกณฑมาตรฐาน สกอ.รอยละของอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานรอยละ 60เทากับ 5 

คะแนน  ปจจุบันมีอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการจํานวน  22  ราย  คณะจะตองทําการสนับสนุนบุคลากรใหมี

ตําแหนงทางวิชาการอีก 76 คน รวม  98  ราย 
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บทท่ี 3 

ความรูความสามารถทักษะและสมรรถนะ 

 คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดดําเนินการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โดย

ปรับปรุงระบบจํานวนตําแหนงและคาตอบแทนใหม ภาคใตแนวคิดการจําแนกตําแหนงออกเปนหลายประเภท

เพื่อแยกบัญชีเงินเดือนแตละประเภทออกจากกัน และใหมีความยืดหยุนในการปรับอัตราเงินเดือนใหสอดคลอง

กับผลงาน โดยจายคาตอบแทนตามความรูความสามารถของขาราชาการในแตละประเภทเพื่อสะทอนผลงาน

อยางแทจริง และใหความสําคัญกับการนําระบบการประเมินสมรรถนะ มาใชในการบริหารและพัฒนา

ขาราชการพลเรือนสามัญ โดยเฉพาะอยางย่ิงไดพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance 

Mamagement: PM) เพื่อเปนกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคลากรอยางเปนระบบและขับเคลื่อนภารกิจของ

สวนราชการใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย โดยการเช่ือมโยงเปาหมายการปฏิบัติราชการในระดับองคกร 

หนวยงาน และบุคลากรเขาดวยกัน 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให

สอดคลองกับการปรับระบบบริหารงานบุคคลดังกลาว จึงดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป 2559-

2562 ข้ึน เริ่มดวยการสํารวจวิเคราะหขอมูลพื้นฐานดานบุคลากร และกําหนดแผนอัตรากําลังใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐาน จากน้ันจึงกําหนดมาตรฐานความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรแตละ

ประเภท เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรของคณะ และเปนเกณฑในการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ การกําหนดเกณฑดังกลาว ยึดตามแนวทางหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร10082/ 27 ลงวันที่ 29 

กันยายน 2552 หนังสือ ที่ นร1008/ว 7 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2553 ประกอบกับขอมูลจากคูมือสมรรถนะ

ราชการพลเรือนไทย ที่จําทําโดยคณะกรรมการโครงการสมรรถนะ สํานักงาน ก.พ. และแนวทางการกําหนด

สมรรถนะสําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ของคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 

 1. ความหมายของความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

    1.1 ความรูความหมาสามามรและทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรูหรือทักษะ

พื้นฐานที่ผูปฏิบัติงานในแตละสายงานจําเปนตองมีเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได แตไมสามารถแยกผูปฏิบัติงาน

ดีออกจากผูปฏิบัติงานปานกลาง 

    1.2  สมรรถนะ (Conpetency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปนผลมาจาก ความรู ทักษะ

ความสามารถและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทําใหบุคคลสามารถสรางผลงานไดโดดเดนกวาเพื่อรวมงานอื่น ๆ ใน

องคกร เปนปจจัยที่ผูปฏิบัติงานที่ดีมี แตผูที่ปฏิบัติงานปานกลางไมมี หรือเปนพฤติกรรมที่บอกความแตกตาง

ระหวางผูที่มีผลการปฏิบัติงานดี และผูที่มีผลการปฏิบัติงานปานกลาง ในอีกความหมายหน่ึง สมรรถนะเปน

กลุมพฤติกรรมที่องคการตองการจากขาราชการหรือบุคลากร เพราะเช่ือวาหากขาราชการหรือบุคลากรมี

พฤติกรรมการทํางานในแบบที่องคการกําหนดแลว จะสงผลใหผูน้ันมีผลการปฏิบัติงานดี และสงผลใหองคกร

บรรลุเปาประสงคที่ตองการ 
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 2. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน  

   เปนความรูในการปฏิบัติงานที่บุคลากรของคณะและมหาวิทยาลัยที่ทุกคนตองมี แตระดับของ

ความรูสําหรับบุคลากรในแตละสายงาน และตามประเภทของบุคลากรทั้งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ 

ประเภทวิชาชีพ เฉพาะ/เช่ียวชาญเฉพาะ และประเภทบริหาร จะมีรายการความรูและระดับของความรู

แตกตางกัน ความรูความสามารถที่จําเปนตอการปฏิบัติงานแตงเปนสองกลุม คือ 

    2.1 ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน เปนความรูความสามารถที่ตองใชใน

การปฏิบัติงาน การมีทักษะและความชํานาญในระดับสูง จนไดรับการยอมรับในฝมือหรือเทคนิคในการ

ปฏิบัติงาน หรือสามารถนําหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เรียนมาประยุกตใชกับการปฏิบัติงานในสถานการณตาง 

ๆ ได สามารถแกไขปญหาตาง ๆ รวมทั้งสามารถใหคําปรึกษา และนําได 

   2.2 ความรูเร่ืองกฎหมายและกฎระเบียบราชการ เปนความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติใน

การประจําที่ปฏิบัติ สามารถหาคําตอบในทางกฎหมายไดเมื่อมีขอสงสัยในการปฏิบัติราชการ สามารถตอบขอ

สงสัยในการปฏิบัติหนาที่ราชการแกหนวยงานอื่นหรือบุคคลที่เกี่ยวของได รวมทั้งสามารถแนะนําใหคําปรึกษา

ในภาพรวมได 

3. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

    ทักษะหรือความสอดคลองแคลวในการทํางาน เปนความสามารถที่เกิดจากการฝกหัดหรือทําชํ้า ๆ 

เปนระยะเวลาหน่ึง ทักษะหรือความชํานาญมีสวนชวยใหลดเวลาในการทํางาน ชวยใหเสร็จเร็วข้ึน ระดับของ

ทักษะสําหรับบุคลากรแตละประเภท แตละสายงาน จะมีระดับทักษะแตกตางกัน ทักษะที่จําเปนสําหรับการ

ปฏิบัติงานแบงเปนสี่ดาน คือ 

     3.1 การใชคอมพิวเตอร สามารถใชคอมพิวเตอรในระดับเบื้องตนได ใชโปรแกรมพื้นฐานได

คลองแคลว หรือ มีความเช่ียวชาญในโปรแกรมจนสามารถแกไข หรือปรับปรุงเพื่อพัฒนางานได หรือมี

ความสามารถในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบงานได 

     3.2 การใชภาษาอังกฤษ สามารถพูด เขียน อาน และฟงภาษาอังกฤษ และสื่อสารใหเขาใจได 

สามารถทําความเขาใจในสาระสําคัญของเน้ือหาตาง ๆ ได หรือสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการติดตอสัมพันธ

ในการปฏิบัติงานตามหลักไวยากรณและความเหมาะสมในเน้ือหาได 

    3.3 การคํานวณ มีทักษะในการคิดคํานวณข้ึนพื้นฐานไดอยางถูกตองและรวดเร็ว ทําความเขาใจ

ขอมูลดานตัวเลขไดถูกตอง สามารถใชสูตรคณิตศาสตรหรือเครื่องมือตาง ๆ ในการคํานวณขอมูล และวิเคราะห

ขอมูลทางสถิติและตัวเลขที่ซับซอนได สามารถอธิบายช้ีแจงความหมายของขอมูลใหเปนที่เขาใจได 

     3.4 การจัดการขอมูล สามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางเปนระบบและพรอมใช รวมถึงสามารถ

แสดงผลขอมูลในรูปแบบตาง ๆ เชน กราฟ รายงาน เปนตน สามารถวิเคราะหและประเมินขอมูลไดอยาง

ถูกตอง สรุปผลการวิเคราะห นําเสนอทางเลือก ระบุขอดีขอเสียโดยอางอิงจากขอมูลที่มีอยูได สามารถ

พยากรณหรือสรางแบบจําลองพยากรณหรือตีความจากขอมูลที่มีอยูได 
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4. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

               สมรรถนะ เปนคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปนผลมาจาก ความรู ทักษะความสามารถ และ

คุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทําใหบุคคลสามารถสรางผลงานไดโดดเดนกวาบุคลการอื่น ๆ ในองคกร สมรรถนะของ

บุคลากรคณะมนุษยศาสตร เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาไดกําหนดไว แบงเปนสามกลุมคือ  

สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency) และ

สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) ซึ่งกําหนดการสมรรถนะและการนิยามสมรรถนะแต

ละกลุม ดังน้ี 

     4.1 สมรรถนะหลัก(Core Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากรทุก

ตําแหนง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาไดกําหนดข้ึน เพื่อหลอหลอมคานิยมและพฤติกรรมที่พึง

ประสงครวมกันและสอดคลองกับวิสัยทัศน ปรัชญา พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย รายการสมรรถนะหลักตามรอบ

ที่ ก.พ. กําหนด คณะในฐานะที่เปนหนวยงานหน่ึงของมหาวิทยาลัย จึงไดถือปฏิบัติตามขอกําหนดน้ัน 

ดังตอไปน้ี 

          1) การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation – ACH) หมายถึง ความมุงหมายมั่นจะ

ปฏิบัติงานใหดีหรือใหเกิดมาตรฐานที่มีอยู โดยมาตรฐานน้ีอาจเปนผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเองหรือ

เกณฑวัดผลสัมฤทธ์ิที่มหาวิทยาลัยกําหนดข้ึน อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือ

กระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยากและทาทายชนิดที่อาจไมเคยมีผูใดสามารถกระทําไดมากอน 

  2) บริการท่ีดี (Service Mind - SERV)หมายถึง ความต้ังใจและความพยายามของบุคลากร

ในการใหบริการเพื่อสนองความตองการของผูรับบริการทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 

  3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise – EXP) หมายถึง ความสนใจใฝรูสั่ง

สม ความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติหนาที่ราชการดวยการศึกษา คนควา และพัฒนาตนเองอยาง

ตอเน่ือง จนสามารถประยุกตใชความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีตาง ๆ เขากับการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

        4) การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยรรม (Integrity- ING) หมายถึง การครองตน 

และประพฤติปฏิบัติถูกตองเหมาะสม ทั้งตามหลัก และคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของ

ตน โดยมุงประโยชนของประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตน ทั้งน้ีเพื่อธํารงรักษาศักด์ิศรีแหงอาชีพ

ขาราชการและบุคลากรของคณะและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

       5) การทํางานเปนทีม (Teamwork- TW) หมายถึงความต้ังใจจะทํางานรวมกับผูอื่น เปนสวน

หน่ึงในทีมงาน หนวยงาน หรือองคกรโดยผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิกในทีมไมจําเปนตองฐานะหัวหนาทีม และ

ความสามารถในการสรางและดํารงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกใหม 

4.2 สมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่

กําหนดเฉพาะสําหรับตําแหนงประเภทผูบริหาร ตามมาตรา 18 (ข) แหงพระราชบัญญัติระเบียบราชการพล

เรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการบริหารใหสามารถ

ปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สมรรถนะทางการบริหารของผูบริหาร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครราชสีมา ตามกรอบที่ ก.พ. กําหนด มีดังน้ี 
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 1) สภาวะผูนํา (Leadership-LEAD) หมายถึงความสามารถหรือความต้ังใจที่จะรับบทในการ

เปนผูนําของกลุม กําหนดทิศทาง เปาหมาย วิธีการทํางาน ใหทีมปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น เต็มประสิทธิภาพ

และบรรลุวัตถุประสงคองคกร 

 2) วิสัยทัศน (Visioning) หมายถึงความสามารถในการกําหนดทิศทาง ภารกิจ และเปาหมาย

การทํางานที่ชัดเจนและความสามารถในการสรางความรวมแรงรวมใจเพื่อใหภารกิจบรรลุวัตถุประสงค 

3) การวางกลยุทธภาครัฐ (Strategic Orientation) หมายถึง ความเขาใจวิสัยทัศนและ 

นโยบายภาครัฐและสามารถนํามาประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธของสวนราชการได 

  4) ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน (Change Leadership) หมายถึงความสามารถในการ

กระตุน หรือผลักดันหนวยงานไปสูการปรับเปลี่ยนที่เปนประโยชน รวมถึงการสื่อสารใหผูอื่นรับรู เขาใจและ

ดําเนินการใหการปรับเปลี่ยนน้ันเกิดข้ึนจริง 

  5) การควบคุมตนเอง (Self- Control) หมายถึงความสามารถในการควบคุมอารมณและ

พฤติกรรมในสถานการณที่อาจจะถูกย่ัวยุ หรือเผชิญหนากับความไมเปนมิตร หรือตองทํางานภายใตสภาวะ

กดดัน รวมถึงความอดทนอดกลั้นเมื่ออยูในสถานการณที่กอความเครียดอยางตอเน่ือง 

  6)  การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others) หมายถึง

ความต้ังใจที่จะสงเสริมการเรียนรูหรือการพัฒนาผูอื่นในระยะยาวจนถึงระดับที่เช่ือมั่นวาจะสามารถมอบหมาย

หนาที่ความรับผิดชอบใหผูน้ันมีอิสระที่จะตัดสินใจการปฏิบัติหนาที่ราชการของตนได 

      4.3 สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรที่

กําหนดเฉพาะสําหรับสายงานหรือตําแหนงเพื่อกําหนดลักษณะงานที่ปฏิบัติใหเหมาะสมกับหนาที่ความ

รับผิดชอบ และระดับตําแหนง และสงเสริมใหสามารถปฏิบัติภารกิจใหเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบไดดี

ย่ิงข้ึน รายการสมรรถนะในขอน้ีเปนรายการสมรรถนะรวมของทุกประเภทตําแหนง ทุกสายงาน สายงานแตละ

สายงาน จะมีสมรรถนะแตกตางกัน ข้ึนกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได

กําหนดสมรรถนะแตละสายงานประมาณ 3-5 สมรรถนะ รายการสมรรถนะในกลุมน้ีตามกรอบที่ ก.พ. กําหนด 

มีจํานวน 16 สมรรถนะ ดังน้ี  

 1. การวิเคราะห (Analytical Thinking) หมายถึงการคิดในเชิงสังเคราะหสถานการณ ประเด็นปญหา 

แนวคิดโดยการแยกแยะประเด็นออกเปนสวนยอย ๆ หรือทีละข้ันตอน รวมถึงการจัดหมวดหมูอยางเปนระบบ

ระเบียบเปรียบเทียบแงมุมตาง ๆ ได 

 2. การมองภาพองครวม (Conceptual Thinking) หมายถึงการคิดในเชิงสังเคราะห มององครวม โดย

การจับประเด็น สรุปรูปแบบเช่ือมโยงหรอืประยุกตแนวทางจากสถานการณ ขอมูล หรือทัศนะตาง ๆ จนไดเปน

กรอบความคิดหรือแนวคิดใหม 

 3. การใสใจและพัฒนาผูอื่น (Caring and Developings) หมายถึงความเอาใจใสและต้ังใจที่จะ

สงเสริม ปรับปรุงและพัฒนาใหผูอื่นมีศักยภาพ หรือมีความสุขภาวะทั้งทางปญญา รางกาย จิตใจและทัศนคติที่

ดีอยางย่ังยืนเกินกวากรอบของการปฏิบัติหนาที่ 

 4. การสั่งการตามอํานาจหนาที่ (Holding People Accountable) หมายถึงการกํากับดูแลใหผูอื่น

ปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายกับผูฝาฝน 
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 5. การสืบเสาะหาขอมลู (Information Seeking) หมายถึงความใฝรูเชิงลึกที่จะแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับ

สถานการณ ภูมิหลัง ประวัติความเปนมา ประเด็นปญหา หรือเรื่องราวตาง ๆ ที่จะเกี่ยวของหรือจะเปน

ประโยชนในการปฏิบัติงาน 

 6. ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม (CultuueralSensitinvity) หมายถึงการรับรูถึงขอแตกตาง

ทางวัฒนธรรม และสามารถประยุกตความเขาใจ เพื่อสรางสัมธภาพระหวางกันได 

 7. ความเขาใจผูอื่น (Interpersonal Unsderstanding) หมายถึงความสามารถในการรับฟงและเขาใจ

ความหมายตรง ความหมายแฝง ความคิดตลอดจนสภาวะทางอารมณของผูอื่นที่ติดตอดวย 

 8. ความเขาใจองคกรและระบบราชการ (Organizational Awareness) หมายถึง ความสามารถใน

การเขาใจความสัมพันธเชิงอํานาจตามกฎหมาย และอํานาจที่ไมเปนทางการ ในองคกรของตนเองและองคกร

อื่นที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมาย รวมทั้งความสามารถที่จะคาดการณไดวา

นโยบายภาครัฐ แนวโนมทางการเมือง เศรษฐกิจสังคม เทคโนโลยี ตลอดจนเหตุการณ ที่จะเกิดข้ึน จะมีผลตอ

องคกรอยางไร 

 9. การดําเนินการเชิงรุก (Proactiveness) หมายถึงการเล็งเห็นปญหาหรือโอกาสพรอมทั้งจัดการเชิง

รุกกับปญหาน้ันโดยอาจไมมีใครรองขอ และอยางไมยอทอ หรือใชโอกาสน้ันใหเกิดประโยชนตองานตลอดจน

การคิดริเริ่มสรางความคิดใหม ๆ เกี่ยวกับงานดวย เพื่อแกปญหาปองกันปญหา หรือสรางโอกาสดวย 

 10. การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน (Concern for Order) หมายถึงความใสใจที่จะ

ปฏิบัติงานใหถูกตอง ครบถวน มุงเนนความชัดเจนของบทบาทหนาที่ และลดขอบกพรองที่อาจเกิดจาก

สภาพแวดลอม โดยติดตาม ตรวจสอบการทํางานหรือขอมูลตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบเพื่อความ

ถูกตองของกระบวนงาน 

 11. ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence) หมายถึงความมั่นใจในความสามารถศักยภาพ และการ

ตัดสินใจของตนเองที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุผล หรือเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหรือแกไขปญหา

ใหสําเร็จลุลวง 

 12. ความยืดหยุนผอนปรน (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการปรับตัว และปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพในสถานการณและกลุมคนที่หลากหลาย หมายความรวมถึงการยอมรับความเห็นที่

แตกตาง และปรับเปลี่ยนวิธีการ เมื่อสถานาการณเปลี่ยนไป 

 13. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication and InFluencing) หมายถึงความสามารถทจะสื่อ

ความดวยการเขียน พูดโดยใชสื่อตาง ๆ เพื่อใหผูอื่นเขาใจยอมรับ และสนับสนุนความคิดของตน 

 14. สุนทรียภาพทางศิลปะ (AestheticQuality) หมายถึงความซาบซึ้งในอรรถรสและเห็นคุณคาของ

งานศิลปะที่เปนเอกลักษณและมรดกของชาติ รวมถึงงานศิลปะอื่น ๆ และนํามาประยุกตในการสรางสรรคงาน

ศิลปะของตนได 

 15. ความผูกพันที่มีตอสวนราชการ (Oranizational Commitment) หมายถึง จิตสํานึกหรือความ

ต้ังใจที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่สอดคลองกับความตองการ และเปาหมายของสวนราชการ ยึดถือประโยชน

ของสวนราชการเปนที่ต้ังกอนประโยชนสวนตัว 

 16. การสรางสัมพันธภาพ (Relationship Building)หมายถึงการสรางหรือรักษาสัมพันธภาพฉันมิตร 

เพื่อความสัมพันธที่ดีระหวางผูเกี่ยวของกับงาน 
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 5. การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีกระบวนการคัดเลือกและบรรลุแตง เพื่อใหเกิดความโปรงใส 

และมีคุณภาพ โดยไดจัดทําประกาศ หลักเกณฑ และวิธีการสอบแขงขันหรือการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปน

บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และการบรรจุบุคลากรใหบรรจุและแตงต้ังโดยวิธีการใดวิธีการ

หน่ึง ดังตอไปน้ี 

  1) สอบแขงขัน 

  2) คัดเลือก 

 ในการสอบแขงขันมหาวิทยาลัยไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการเพื่ออํานวยความสะดวก

แกปญหาในการดําเนินการสอบ และไดแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันโดยมีจํานวนและการ

สอบแขงขัน กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ แนวปฏิบัติ หลักเกณฑเกี่ยวกับการสอบ เพื่อใหการคัดเลือกและ

บรรจุแตงต้ังเปาหมายของการสอบแขงข้ัน และใหไดบุคลากรที่ตรงกับความตองการของหนวยงานโดยการ

สอบแขงขันจะตองมีสูตรการสอบแขงขัน ประกอบดวย 

 1) ภาคความรูความสามารถทั่วไป 

 2) ภาคความรู ความสามารถเพาะตําแหนง 

 3) ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 

 สวนการคัดเลือก มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกเปนผู

กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือกใหสอดคลองกับหนาที่ ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติของ

ตําแหนงที่คัดเลือก โดยวีการสัมภาษณ หรือทดลองปฏิบัติงาน หรือการคัดเลือกอยางอื่นวิธีหน่ึงหรือปฏิบัติ

หลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีการดําเนินการจะตองเปนไปตามประกาศดังกลาว 

 5.1 การพัฒนาบุคลากร 

 การพัฒนาบุคลากรตามหนวยงานตาง ๆ คณะจะสนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยาง

ทั่วถึง เพื่อใหบุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงข้ึน เพิ่มประสิทธิภาพของงานที่ปฏิบัติใหบรรลุตาม

เปาหมายที่ต้ังไว โดยจัดแบงเน้ือหาการพัฒนาเปน 2 กลุม คือ 

 1) การพัฒนาบุคลากรดานความรู ความสามารถ และทักษะเปนการพัฒนาความรู ความสามารถ 

ทักษะการปฏิบัติงาน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนา

ดังกลาว ไดแก การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการดานการเรียนการสอน ความรูเฉพาะดานในสาขาตาง ๆ และ

พัฒนาบุคลกรสายสนับสนุนดวยความรูเกี่ยวกับวิชาชีพ หรือเทคนิค วิธีการ วิทยาการใหม ๆ 

 2) การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรซึ่งมีกระบวนการไดแก กระบวนการหาขอมูลบุคลากรวามี

สมรรถนะระดับใด และใครบางที่ตองการใหพัฒนาสมรรถนะใด (Need Analysis)ซึ่งจะเปนในสายงานของตน

แตกตางกัน สวนการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร จะตองเพิ่มเติมใหผูบริหารใหทุกระดับ 

 เพื่อใหการพัฒนาบุคลากรของคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตรไดผลดี ตรงจุดประสงคของบคุลการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และตามความเหมาะสมตอภารกิจการดําเนินงานของคณะ จึงควรจัดให

มีการสํารวจ ความรู ความสามารถ และทักษะของบุคลากร จากน้ันจึงสํารวจความตองการในการพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากร ขอมูลที่ไดจะนํามาใชในการวางแผนพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพตอไป 
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 5.2 การธํารงไวซึ่งบุคลากร 

 การดํารงไวบุคลการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีแนวทางการปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครราชสีมาไดจัดให คือ มีพิจารณาการเพิ่มข้ันเงินคาตอบแทนโดยพิจารณาจากความดีความชอบอยางมี

เกณฑที่มีความยุติธรรม สงเสริมขวัญกําลังใจของผูปฏิบัติงาน ใดดานคาตอบแทน ทั้งที่เปนเงิน และไมเปนตัว

เงิน ไดแก เงินเดือน คาจาง เงินประจําตําแหนง ประกันสังคม สวัสดิการ ที่ประกอบดวย การลา คา

รักษาพยาบาล เงินสวัสดิการที่เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เครื่องราชอิสริยาภรณ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ใน

สวนของคณะมีกองทุนสวัสดิการชวยกันและกัน โดยใหบุคลกรสมัครเปนสมาชิกในหนวยงาน การใหรางวัลแกบุ

คลกรที่ปฏิบัติหนาที่ดีเดนในแตละป การสนับสนุนทุนเพื่อการจัดทําผลงานทางวิชาการ และพิจารณาความดี

ความชอบพิเศษสําหรับบุคลการที่สามารถพัฒนาตนเองเขาสูตําแหนงทางวิชาการในปการศึกษาน้ัน ๆ สวนที่

ประโยชนน้ัน เปนการใชคาตอบแทนเพื่อชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานโดยทั้งสวัสดิการและสิทธิ

ประโยชนลวนเปนเครื่องมือสําคัญในการเสริมสรางขวัญกําลังใจใหบุคลกรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

และบังเกิดประสิทธิผล จูงใจใหผูที่มีความสามารถเขามาปฏิบัติงานเสริมสรางฐานะความเปนอยูครอบครัว

ผูปฏิบัติงานใหดีข้ึน และใหสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุขอันจะนําไปสูความรักภักดีตอองคกร 
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บทท่ี 4  

ยุทธศาสตรการบริหารพัฒนาบุคลากร 

 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีเปาหมายในการบริหาร

พัฒนาบุคลการของคณะใหมีจํานวนและคุณภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา และแผนยุทธศาสตร

ของคณะ พ.ศ. 2559-2562  ไดกําหนดยุทธศาสตรที่เปนแผนงานการบริหารและพัฒนาบุคลากรทุกระดับทั้ง

ผูบริหาร บุคลากรสายสอน และบุคลากรสายสนับสนุน มีความรู ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ และสามารถธํารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ จึงกําหนดยุทธศาสตรที่ 5 (การบริหารจัดการสู

ความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ) ดานการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของคณะ ปงบประมาณ 2559 

-2562  เปน 3 มิติ มีประเด็นยุทธศาสตร 6 ประเด็น และมีเปาประสงคดังน้ี 

มิติการพฒันาบุคลากร ประเด็นยทุธศาสตร และเปาประสงค 

มิติการพัฒนาบุคลากร ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 
1. ความสอดคลองเชิง
ยุทธศาสตร 

1. การวางแผนอัตรากําลังใหเหมาะสม
กับภารกิจและทิศทางของคณะ 

 
 

1.1 โครงสรางและอัตรากําลังตามแผน
เหมาะสมกับภารกิจและทิศทางการพัฒนา
คณะ 
1.2 ระบบการสรรหาและประเมินบุคลากรมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.3 บุคลากรมีกระบวนทัศนและวัฒนธรรม

ในการบริหารงานสอดคลองกับการบริหาร

ราชการแนวใหม 

2. การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อ 
การบริหารจัดการ 

2.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชวย

พัฒนาการบริหารจัดการใหคลองตัว 

2.2 ชองทางการส่ือสารดวยระบบสารสนเทศ

ที่มีประสิทธิภาพ 
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มิติการพัฒนาบุคลากร ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 

2. ประสิทธิภาพของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

3. การพัฒนาบุคลกรสูความเปนเลิศ
ทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อเปนที่พึ่ง
ของทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 บุคลากรสายวิชาการเขาสูตําแหนง 
     ทางวิชาการเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ป 

3.2  บุคลากรสายสนับสนุนไดรับการ 
      พัฒนาเขาสูตําแหนงวิชาชีพ 

3.3 บุคลการสายวิชาไดรับพัฒนา 
     ศักยภาพดานการเรียนการสอน 

3.4  บุคลากรสายสนับสนุนไดรับการ 
      พัฒนาดานประสิทธิภาพดานการ  
      ปฏิบัติงาน 

3.5  บุคลกรไดรับทุนและมีงาน 
      ผลงานวิจัยสรางสรรค 

3.6  จัดตั้งศูนยบริการวิชาการของคณะ 

3. ประสิทธิผลของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 
 

4.  การสรางแรงจูงใจและความม่ันคง

วิชาชีพ 

4.1 จัดระบบสวัสดิการเพื่อการสรางขวัญ 
กําลังใจแกบุคลากร 

4.2 สนับสนุนการศึกษาตอในระดับที่สูง 
     ขึ้นของบุคลากรทั้งสายวิชาการและ 
     สายวิชาชีพ 

5. การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 

และเผยแพรความรูแกบุคลากร 

5.1 บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมและ 
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

6. การสรางเสริมการมีสวนรวมเพื่อ

สรางความรัก ความสามัคคี 

6.1 บุคลากรมีความภักดีตอองคกร 

 

 

รายละเอียดของแตละมิติ ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย และ

ผูรับผิดชอบ เปนดังตารางแผนกลยุทธ การพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ 2559-2562 

 



20 
 

แผนกลยุทธ การพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ 2559-2562 
 
มิติท่ี 1ดานประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบรหิารจัดการ 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562  

1.1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ช วยพัฒนาการบริหาร จัดการ ให
คลองตัว 

1. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลภาระ
งาน (Workload) ของอาจารย 

จํานวนหัวเรื่องที่มีการพัฒนาระบบฐานขอมูล
เขามาชวยในการตัดสินใจ 

1 1 1 1 
- ผูชวยคณบดีฝาย
บริหารและสวัสดิการ 
- ฝายงาน
ประชาสัมพันธคณะ 

รอยละความกาวหนาของการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูล 25 50 75 100 

1.2  มีชองทางการส่ือสารดวยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

1. โครงการเสริมสรางชองทางการส่ือสาร
ระหวางบุคลากรดวยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จํานวนชองทางการส่ือสารระหวางบุคลากร
ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ/ป 

1 1 1 1 

2. โครงการพัฒนาระบบบริการนักศึกษา

ออนไลน 

ระดับของความพึงพอใจของนักศึกษาในเขา
ใชบริการระบบออนไลนของคณะ  

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 
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มิติท่ี 2ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล                 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2การพัฒนาบุคลากรสูความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อเปนที่พึ่งของทองถ่ิน 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562  

2.1 การพัฒนาบุคลากรเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการและกาวหนา
ทางวิชาชีพและการวิจัย 

1. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ
สรางผลงานวิชาการเพื่อเขาสูตําแหนงทาง
วิชากร 

รอยละของจํานวนบุคลากรสายวิชาการที่ครบ
เกณฑการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ เขารวม
โครงการ 

50 50 50 50 

-รองคณบดีฝายบริหาร 
- ประธานโปรแกรมวิชา 
 
 

2. โครงการพี่เล้ียงและสนับสนุนทุน เพื่อ

พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อสรา ง

ผลงานทางวิชาการเพื่อ เ ขา สูตํ าแหน ง

วิชาการ. 

จํานวนบุคลการสายวิชาการที่ไดรับการ

สนับสนุนผานระบบพี่เล้ียงทางวิชาการและ

สนับสนุนไดรับการพัฒนาเพื่อเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการ ไมนอยกวา จํานวนตําแหนง/ป 

5 5 5 5 

3. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพเพื่อ

เขาสูตําแหนงชํานาญการพิเศษ 

มีจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนา

เขาสูตําแหนงวิชาชีพ จํานวนตําแหนง/ป 
- 1 1 1 

-ผูชวยคณบดีฝายบริหาร
ฯ 
-หัวหนาสํานักงานคณบดี 

4. โครงสงเสริมสนับสนุนการจัดทําเอกสาร

ประกอบการสอนที่จะพัฒนาไปสูการขอ

ตําแหนงทางวิชาการ 

จํานวนเอกสารประกอบการสอนที่ไดรับการ

สนับสนุนทุน /ภาคการศึกษา 10 15 20 25 

- ผู ช ว ย ค ณ บ ดี ฝ า ย

วิชาการ 

- หัวหนาสํานักงานคณบดี 

5. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพดาน
การเรียนสอนบุคลากรสายวิชาการ 

รอยบุคลการสายวิชาการไดรับพัฒนาศักยภาพ

ดานการเรียนการสอน 
60 60 60 60 

รองคณบดีฝายวิชาการ 
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มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2การพัฒนาบุคลากรสูความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือเปนท่ีพ่ึงของทองถ่ิน (ตอ) 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 

2.2พัฒนาศักยทางวิชาชีพของบุคล

กรสายวิชาการและวิชาชีพ 

1.โครงการอบรมเทคนิคและวิธีจัดการเรียน

การสอน 

รอยละของบุคลากรสายวิชาการเขารวม

โครงการ 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

2. โครงการอบรมพัฒนาส่ือการเรียนการ

สอนโดยการบันทึกและถายทอดภาพผานส่ือ 

Social Network 

รอยละบุคลากรกลุมเปาหมายที่เขารวม

อบรม(จากตัวแทนโปรแกรมวิชา/หลักสูตร) 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

3. กิจกรรมการอบรม/ สัมมนา /ศึกษาดูงาน

ของบุคลากร 

รอยละของจํานวนบุคลกรที่อบรม/สัมมนา/ 

ศึกษาดูงาน 50 50 50 50 
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มิติท่ี 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล   (ตอ) 

ยุทธศาสตรท่ี2การพฒันาบุคลากรสูความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อเปนทีพ่ึ่งของทองถ่ิน  

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 

2.3 พัฒนาและสนับสนุนการสรางงานวิจัย 

และการสรางสรรค 

1. โครงการอบรมสงเสริมการสราง

ความรูเพื่อพัฒนางานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

จํานวนอาจารยที่ทําวิจัยเพิ่มขึ้นละคน/ป  

5 

 

5 

 

5 

 

5 

รองคณบดีฝายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

2. โครงการสนับสนุนและแสวงหา

แหลงทุนเพื่อเพิ่มงานวิจัยและ 

จํานวนครั้งในการจัดสัมมนาไมนอยกวาครั้ง /ป 
2 2 2 2 

2.4 สนับสนุนบุคลากรเพื่อการบริการ

วิชาการแกสังคม 

1. มีแผนงานในการบริการบริการ

วิชาการสังคม 

มีแผนงานในการบริการวิชาสังคม ประจําป

งบประมาณ ปละ /แผนงาน 
1 1 1 1 

2. มีศูนยบริการวิชาการสังคม มีศูนยบริการวิชาการสังคม ปละ /ศูนย 
1 1 1 1 
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มิติท่ี 3ประสิทธิภาพของการบริหารทรพัยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสรมิแรงจูงใจและความมั่นคงในวิชาชีพ 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

2559 2560 2561 2562  

3.1 มีระบบสวัสดิการเพื่อการ 
     สรางเสริมขวัญกําลังใจของ    
     บุคลากร 

1. โครงการกองทุนสมาชิกสวัสดิการ
เพื่อการสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากร 

จํานวนของสมาชิกที่สมัครรวมกองทุน
เพิ่มขึ้นปละ 10 คน 50 60 70 80 

ผูชวยคณบดีฝายบริหารและ 
สวัสดิการ 
 

3.2 มีการสนับสนุนการศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้นของบุคลากรวิชาการ
และสายวิชาชีพ 

2. มีแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ คิด
โดยสัดสวนรอยละของจํานวน
บุคลากรสายสอนมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอก ตามเกณฑ สกอ. 

จํานวนบุคลากรสําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก จํานวนคน/ป 

1 2 2 2 

คณบดี 
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มิติท่ี 3ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล(ตอ) 

                ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความภักดีตอองคกร 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 

4.1 สงเสริมใหบุคลากรมีคุณธรรม 
จริยธรรม ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีจิตสํานึก
ภักดีตอองคกร 

1. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
บุคลากร 
 

รอยละบุคลากรไดรับการสงเสริมความรูเรื่อง

คุณธรรมและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

 

80 

 

85 

 

90 

 

95 

รองคณบดีฝายบริหาร 

4.2 สงเสริมใหบุคลการมีความภักดี
องคกร 
 

1. โครงการกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวม

เพื่อสรางความรัก ความสามัคคีภักดีตอ

องคกร 

รอยละของบุคลากรทั้งหมดไดรับการสงเสริม

ความภักดีองคกร 

(ความรวมมือในภารกิจของคณะ) 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

รองคณบดีฝายบริหาร 
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บทท่ี 5  

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

 การติดตามแผนพัฒนาบุคลากรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดผล

สําเร็จตามเปาหมายของแผนพัฒนาบุคลากร เปนข้ันตอนที่สําคัญในการนําแผนไปดําเนินการ ซึ่งตองไดรับ

ความรวมมือจากหนวยงาน และบุคลากรทุกคนของคณะอยางแทจริง ในการนําแผนพัฒนาบุคลากรของคณะสู

การปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการปฏิบัติที่กําหนดไว เพื่อใหแผนพัฒนาบุคลากรของคณะมีความ

สอดคลองกันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ มีแนวทางการดําเนินงานที่สนับสนุน สงเสริมซึ่งกันและ

กัน ที่สําคัญคือ ตองมีการติดตามประเมินผลเพื่อใหสามารถบงช้ีถึงความสําเร็จ ความลมเหลว ตลอดจนปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานตามแผน และสามารถปรับกลยุทธในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม จึงได

กําหนดใหโปรแกรมวิชา และฝายงานนําแผนพัฒนาบุคลากรบูรณาการรวมกับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และแผนปฏิบัติราชการประจําปของฝายงานตอไป  

 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ป พ.ศ. 2559- 2562 กําหนดแนวทางการดําเนินงานดังน้ี 

 1. แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระดับคณะและโปรแกรมวิชา 

 2. ประเมินผลเปนรายปตามตัวช้ีวัดตามเปาประสงค และยุทธศาสตร โดยใหคณะกรรมการฯ เปนผู

กําหนดระยะเวลาในการรายงานและการติดตามประเมินผล 

 3. พัฒนาระบบฐานขอมูลสาํหรบัการประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในระดับปฏิบัติการ ตาม

ระยะเวลาที่กําหนดใหมีการประเมินแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนใหสอดคลอง

กับสถานการณ 

 4. ติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนา

บุคลากรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณดานตาง ๆ อยางตอเน่ือง  

 5. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรใหกรรมการประจําคณะทราบอยางตอเน่ืองอยู

งอยางนอยปละหน่ึงครั้ง 
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ขั้นตอนการติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1ข้ันตอนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมินผลเป็นรายปีตามตัวชีว้ัด(ตาม

เป้าประสงค ์และยุทธศาสตร)์ 
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น
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ท
วน

แล
ะป

รับ
ป

รุง
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น
พั

ฒ
น

า

บุ
คล

าก
ร 

รายงานและการติดตามประเมินผล 
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

 
 

ฐานข้อมูลการดาํเนินงานของ

คณะและโปรแกรมวิชา 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาคผนวก  
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