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บทท่ี 1 

บทนํา 

ความเปนมาของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

 การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเปนกระบวนการหนึ่งท่ีใชเพ่ือการพัฒนาบุคลากรขององคการ ซ่ึงการ

ดําเนินงานองคการในยุคปจจุบัน ซ่ึงมียุทธศาสตรเปนเครื่องนําทางจะไมมีทางประสบความสําเร็จตามเปาหมาย

ไดเลย ถาขาดบุคลากรท่ีมีคุณภาพท้ังในดานความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และสมรรถนะท่ีพึงประสงค 

เพราะทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จขององคการ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลจึงตอง

เปนระบบ มีกลยุทธในการดําเนินงานท่ีคลองตัว ยึดหยุน สามารถเชื่อมโยงระบบบริหารบุคคลใหเขากับ

ยุทธศาสตรขององคการ โดยเนนการพัฒนาบุคลกรใหเปนผูท่ีทรงความรู มีทักษะในการปฏิบัติงาน รักองคกร 

และมุงม่ันในการปฏิบัติงาน มีระบบจูงใจ และธํารงรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ใชทรัพยากรบุคลากรท่ีมีอยูอยาง

จํากัดใหคุมคา เต็มประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการและประเทศชาติ 

 

ยุทธศาสตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ป พ.ศ. 2559 

 ยุทธศาสตรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มียุทธศาสตร

ท่ีวาดวยการการบริหารจัดการเก่ียวกับการบริหารทรัพยากร ในยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการสูความ

เปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ ซ่ึงประกอบดัวยประเด็นยุทธศาสตร 2 ประเด็น คือ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5.1 พัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการ  

          ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5.2 พัฒนาบุคลากรสูความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือเปนท่ีพ่ึงของ

ทองถ่ิน  

 

หลักการและเหตุผลการจัดทําแผน 

ในชวงสี่ปท่ีผานมามีความเคลื่อนไหวดานบุคลากรสายวิชาการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรอยาง

ตอเนื่อง สาเหตุเกิดจากการผูสอนเกษียณอายุราชการ การลาออก ทําใหจํานวนบุคลากรสายวิชาการลดลง 

และเพ่ิมข้ึนตามความตองทดแทนและการเปดหลักสูตรการศึกษาใหมจึงมีความผันผวนของจํานวนนักศึกษา 

เพราะแนวนโยบายของรัฐท่ีสงเสริมการศึกวิชาชีพ ตั้งแตปงบประมาณ 2559 ทําใหมีจํานวนนักศึกษาลดลง 

ตลอดจนความตองการพัฒนาหลักสูตรทําใหตองเพ่ิมบุคลากรสายวิชาการ เม่ือคิดคาเฉลี่ยบุคลากรสายวิชาการ

ตอจํานวนนักศึกษาแลว จึงอยูในสภาพท่ียังไมตองเพ่ิมบุคลากรสายนี้ แตอาจจะตองแสวงอัตราทดแทน

บุคลากรท่ีเกษียรเทานั้น โดยปจจุบัน พ.ศ. 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีบุคลากรสายวิชาการ
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จํานวน 163 คน คณะจึงมีเปาหมายของการพัฒนาบุคลากรสายนี้ท่ีมีอยูปจจุบัน ในดานการเพ่ิมคุณวุฒิใน

ระดับปริญญาเอก และการเพ่ิมจํานวนของบุคลากรสูตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานสกอ. 

และพัฒนาการปฏิบัติหนาท่ีสอนและวิจัยเปนคลื่นเพ่ือเปนการสงเสริมศักยภาพทางวิชาการใหมีความรูความ

เชี่ยวชาญ อันเปนท่ียอมรับในวงวิชาการ  

           ตําแหนงพนักงานวิชาการท่ีไดกําหนดไวในขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาวาดวย การ

บริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ไดแก ศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

ผูชวยศาสตราจารย อาจารย หรือตําแหนงอ่ืนตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ตระหนักถึงความจําเปนวาทรัพยากรบุคลากรสายวิชาการตองเปนผูท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรนั้น ๆ 

จึงไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการปพ.ศ. 2559ข้ึนเพ่ือผลักดันและสงเสริมใหทรัพยากรบุคลากรสาย

วิชาการใหไดรับการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของตนเอง โดยเนนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

ขณะเดียวกันก็สงเสริมการเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกดวยซ่ึงการจัดทําแผนพัฒนาฯ ดังกลาว ใหเปนไป

ในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาทรัพยากรบุคลากรสายวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยกําลังเรงดําเนินการเชนเดียวกัน 

 

วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 

1. เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหมีศักยภาพ มีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรท่ี

เก่ียวของ 

2. เพ่ือกําหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน   

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดแผนพัฒนาบุคคลสายวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรปพ.ศ. 2559 

2. เปนทิศทางการผลักดันและสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการมีการวางแผนพัฒนาตนเอง 

3. มีแนวทางการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน   

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด แผน/โครงการ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดกําหนดยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการหรือกิจกรรม

ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5.1: พัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการมีเปาประสงค 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5.2: พัฒนาบุคลากรสูความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือเปนท่ีพ่ึงของทองถ่ิน 

เปาประสงค : จํานวนบุคลากรท่ีเขาสูตําแหนงทางวิชาการและกาวหนาทางวิชาชีพ 

- จํานวนอาจารยท่ีเขาสูตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมข้ึนปละ 5 คน (2559) 
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- จํานวนอาจารยท่ีไดรับวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกเพ่ิมข้ึนปละ 5 คน 

(2559) 

           กลยุทธ : พัฒนาบุคลากรเพ่ือความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ 

           ตัวชี้วัด : มีแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในปพ.ศ. 2559 

 

วัตถุประสงคการดําเนินงาน 

๑. เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหมีความรอบรูท้ังดานทฤษฎีและ 

 ปฏิบัติ มีคุณธรรมนําวิชาไปพัฒนาทองถ่ินใหกาวหนา 

๒. เพ่ือผลิตงานวิจัยสําหรับพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาคณะ สถาบัน ทองถ่ิน สังคมและ 

 ประเทศชาติ 

๓. เพ่ือใหบริการทางวิชาการแกสังคมและบูรณาการสูการเรียนการสอนและการวิจัย 

๔. เพ่ือทํานุบํารุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาทองถ่ิน 
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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 โครงสรางการแบงบริหารแสดงไดดังแผนภูมิตอไปนี้ 

 

โครงสรางการแบงสวนบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายงานวชิาการ 

 

โปรแกรมวิชาภาษาญ่ีปุ่ น 

คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

โปรแกรมวิชาภาษาไทย  

สายงาสนับสนุน 

ิ ี่ป่

 

 โปรแกรมวิชาภาษาองักฤษ 

 
 

สาํนกังานคณบดคีณะ 

โปรแกรมวิชาภาษาจีน 

โปรแกรมวิชาบรรณารกัษ์ฯ 

โปรแกรมวิชาปรชัญา ศาสนา

 

โปรแกรมวิชาสงัคมศกึษา 

โปรแกรมวิชาพฒันาสงัคม 

โปรแกรมวิชารฐัประศาสนศาสตร ์

โปรแกรมวิชานิติศาสตร ์

โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ 

โปรแกรมวิชาทศันศิลป์ 

โปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 

โปรแกรมวิชาศิลปศกึษา 

กลุม่วิชาภาษาฝรั่งเศส 

โปรแกรมวิชาดนตร ี

หวัหนา้สาํนกังานคณบด ี

ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

ฝ่ายวชิาการศกึษา 

ฝ่ายวจิยัและบรกิาร

 



5 
 

บุคลากรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประกอบดวย บุคลากรสายสายวิชาการ และ

บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ ไดแก ผูปฏิบัติหนาท่ีสอนและวิจัย สังกัดโปรแกรมวิชา  15 

โปรแกรมวิชา และกลุมวิชา 1 กลุมวิชา ประกอบดวยขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา อาจารยชาวตางประเทศ และบุคลากรสายสนับสนุน ไดแก ผูปฏิบัติงานในสํานักงานคณบดี 

เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา ตามภารกิจของคณะและมหาวิทยาลัย ประกอบดวยขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จํานวนบุคลากรท้ังสองประเภท ในปงบประมาณ 2559 

ดังตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 ขอมูลประเภทของบุคลากร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาย / ประเภท จํานวน 

วุฒิการศึกษา  หมายเหตุ 

ตํ่า

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 (เจาหนาท่ี)       

1. ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา - - - - -  

2. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 14 1 10 3 -  

รวม 177 1 19 129 28  

 

หมายเหตุ : 

 1. ขอมูลในตารางขอมูล ณ มิถุนายน 2559 

 ในการวางแผนพัฒนาบุคลากร จําเปนตองขอมูลบุคลกรในปงบประมาณปจจุบัน (ปงบประมาณ 

2559) เพ่ือเปนฐานในการวางแผนอัตรากําลังในระหวางปงบประมาณ 2559 ในบทนี้จึงนําเสนอขอมูลและ

อัตรากําลังของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยแบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 
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 ตอนท่ี 1 ขอมูลบุคลากร ปงบประมาณ 2559 

  1.1 ขอมูลบุคลากรสายวิชากร 

  1.2 ขอมูลบุคลากรสายสนับสนุน 

 ตอนท่ี 2 อัตรากําลัง ปงบประมาณ 2559 – 2562 

  2.1 อัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ 

  2.2 อัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุน 

 แตละตอนมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

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

วิชาท้ัง 15 โปรแกรมวิชาและ 1 กลุมวิชา โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ 

การศึกษาตอของบุคลากรสายวิชาการในแตละโปรแกรมวิชา ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ขอมูลอัตรากําลังและความรับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ปงบประมาณ 2559 

โปรแกรมวชิา 

(1) อัตรากําลังทีป่ฏบิัติงานจริงปงบประมาณ 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 2 3 2 7 7 - - 7 1 - - 1 1 - 1 

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

5. ป. บรรณารักษฯ - 6 - 6 5 1 - 6 - - - - - - - 

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

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

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

9. ป. รัฐประศาสน

ศาสตร 
- 10 5 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 1 4 1 6 5 1 - 6 - - - - 1 - 1 

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

16. กลุมวิชา ภ. ฝร่ังเศส - 2 - 2 2 - - 2 -  - - - 1 1 

รวม 5 110 29 143 117 21 1 143 3 2 - 5 2 15 17 

คิดเปนรอยละ 8.15 67.48 17.79 93.41 71.77 13.49 87.73 1.84 1.22 0 3.06 1.22 9.20 10.42 

หมายเหตุ :   

1. ขอมูลในตารางเปนขอมูล ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2559 

2. ขอมูลอาจารยศึกษาตอ เปนขอมูลอาจารยศึกษาตอเต็มเวลา ไมนับรวมท่ีศึกษาตอนอกเวลา 
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1.2 ขอมูลบุคลากรสายสนับสนุน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา บุคลากรฝายสนับสนุนประเภท

วิชาชีพเฉพาะ ปฏิบัติงานประจําในฝายตาง ๆ เพ่ือใหสอดคลองกับโครงสรางและภารกิจ จึงนําเสนอขอมูลสาย

สนับสนุน ปงบประมาณ 2559 ท้ังภาพรวมระดับคณะ และจําแนกเปน 3 ผาย ท่ีสังกัดสํานักงานคณบดีโดยมี

รายละเอียดเก่ียววุฒิการศึกษา รวมท้ังการศึกษาตอของบุคลากร ดังตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ขอมูลอัตรากําลังของบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปงบประมาณ 

2559   

โปรแกรมวิชา 

(1) อัตรากําลังท่ีปฏิบัติงานจริงปงบประมาณ 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. ฝายบริหารท่ัวไป 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 วันท่ี1 กรกฎาคม 2559 
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ตอนท่ี 2 อัตรากําลัง ปงบประมาณ 2559 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปนหนวยงานระดับใหญ มี

จํานวนบุคลากรมากเปนระดับท่ี 2 ของมหาวิทยาลัยในปงบประมาณ 2559 มีจํานวนนักศึกษาภาคปกติ

ประมาณ 2948 คน และมีจํานวนนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ท่ีรวมผลิตกับคณะครุศาสตร 

ประมาณ 2194 คนมีหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนจํานวน 21หลักสูตร ในระดับปริญญา

ตรี 17 หลักสูตร และระดับปริญญาโท2 หลักสูตรจึงกําหนดแผนอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ และสาย

สนับสนุนดังตอไปนี้ 

 2.1 อัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ 

 2.1.1 หลักเกณฑท่ีใชในการวางแผนอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ ประกอบดวยเกณฑ 3 

หลักเกณฑ ไดแก 

     ก. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ซ่ึงระบุจํานวนและคุณวุฒิของ

อาจารยประจําหลักสูตรแตละระดับ ดังนี้ 

• 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. เกณฑภาระงานข้ันต่ําตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยเกณฑ

ภาระงานและมาตรฐานของคณาจารยประจํา 2553 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงจําเกณฑดังกลาวมาพิจารณาความ

ตองการอัตรากําลังปงบประมาณ 2559ตามตารางท่ี 5  

       ค. เกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ซ่ึง

กําหนดสัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตออาจารยประจําแยกตามกลุมสาขา โดยมหาวิทยาลัยคิด

สัดสวนข้ันต่ําท่ีตางจากเกณฑท่ีกําหนดเปนรอยละ 10 เพ่ือไดคะแนนการประเมิน 5 คะแนน ดังตารางนี้ 
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กลุมสาขา 
สัดสวนจํานวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ

อาจารยประจํา 

สัดสวนข้ันต่ําจํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาตออาจารยประจําท่ีตางจาก

เกณฑคดิเปนรอยละ 10 

1. นิติศาสตร 50 : 1 55 : 1 

2. ครุศาสตร /ศึกษาศาสตร 30 : 1 33 : 1 

3. ศิลปกรรมศาสตร  วิ จิ ตร ศิลปและ
ประยุกตศิลป 

8 : 1 9 :1 

4. สังคมศาสตร / มนุษยศาสตร 25 : 1 27.51 : 1 

 

   ง. รอยละบุคลากรสายวิชาการ ตามเกณฑ สกอ. กําหนดบุคลากรสายวิชาการระดับ

ปริญญาเอกตอบุคลากรสายวิชาการท้ังหมดเทากับ รอยละ 40และระดับตําแหนงทางวิชาการ ดังนั้น คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจึงกําหนดเปาหมายใหมีบุคลากรสายวิชาการ

ระดับปริญญาเอก มากวารอยละ 60 ของบุคลากรสายวิชาการท่ีปฏิบัติงานในปงบประมาณนั้น ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 

2559คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กําหนดแผนการพัฒนาบุคลากรบุคลากรสายวิชาการไดรับการพัฒนาเพ่ือ

การศึกษาในระดับปริญญาเอกและเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ดังตาราง คือ 

 

เปาหมายในการพัฒนา ปงบประมาณ2559 หมายเหตุ 
จํานวน รอยละ 

เปาหมายรอยละของบุคลากรสายวิชาการ สําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก 

31 19.01  

เปาหมายรอยละของบุคลาการท่ีเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ใน
ปงบประมาณ 

32 19.63  

 

หมายเหตุ  

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา เพ่ิมข้ึนปละ 2 ราย 

2. จํานวนผูเขาสูตําแหนงทางวิชาการปละ 5 ราย 

3. เกณฑมาตรฐาน สกอ.รอยละของอาจารยท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาเอกตามเกณฑมาตรฐาน

รอยละ 40 เทากับ 5 คะแนน  ปจจุบันมีอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน  2  ราย  คณะ

จะตองทําการสนับสนุนบุคลากรศึกษาปริญญาเอกอีก 37 ราย รวม 65 ราย 

4. เกณฑมาตรฐาน สกอ.รอยละของอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐานรอยละ 60

เทากับ 5 คะแนน  ปจจุบันมีอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการจํานวน  22 ราย  คณะจะตองทํา

การสนับสนุนบุคลากรใหมีตําแหนงทางวิชาการอีก 76 คน รวม 98 ราย 
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บทท่ี 3 

ความรูความสามารถทักษะและสมรรถนะ 

 คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดดําเนินการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โดย

ปรับปรุงระบบจํานวนตําแหนงและคาตอบแทนใหม ภาคใตแนวคิดการจําแนกตําแหนงออกเปนหลายประเภท

เพ่ือแยกบัญชีเงินเดือนแตละประเภทออกจากกัน และใหมีความยืดหยุนในการปรับอัตราเงินเดือนใหสอดคลอง

กับผลงาน โดยจายคาตอบแทนตามความรูความสามารถของขาราชาการในแตละประเภทเพ่ือสะทอนผลงาน

อยางแทจริง และใหความสําคัญกับการนําระบบการประเมินสมรรถนะ มาใชในการบริหารและพัฒนา

ขาราชการพลเรือนสามัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งไดพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance 

Mamagement: PM) เพ่ือเปนกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคลากรอยางเปนระบบและขับเคลื่อนภารกิจของ

สวนราชการใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย โดยการเชื่อมโยงเปาหมายการปฏิบัติราชการในระดับองคกร 

หนวยงาน และบุคลากรเขาดวยกัน 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือให

สอดคลองกับการปรับระบบบริหารงานบุคคลดังกลาว จึงดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป 2559-

2562 ข้ึน เริ่มดวยการสํารวจวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานดานบุคลากร และกําหนดแผนอัตรากําลังใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐาน จากนั้นจึงกําหนดมาตรฐานความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรแตละ

ประเภท เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรของคณะ และเปนเกณฑในการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ การกําหนดเกณฑดังกลาว ยึดตามแนวทางหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร10082/ 27 ลงวันท่ี 29 

กันยายน 2552 หนังสือ ท่ี นร1008/ว 7 ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2553 ประกอบกับขอมูลจากคูมือสมรรถนะ

ราชการพลเรือนไทย ท่ีจําทําโดยคณะกรรมการโครงการสมรรถนะ สํานักงาน ก.พ. และแนวทางการกําหนด

สมรรถนะสําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ของคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 

 1. ความหมายของความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

 1.1 ความรูความหมาสามามรและทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรูหรือทักษะ

พ้ืนฐานท่ีผูปฏิบัติงานในแตละสายงานจําเปนตองมีเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานได แตไมสามารถแยกผูปฏิบัติงาน

ดีออกจากผูปฏิบัติงานปานกลาง 

    1.2  สมรรถนะ (Conpetency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเปนผลมาจาก ความรู ทักษะ

ความสามารถและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีทําใหบุคคลสามารถสรางผลงานไดโดดเดนกวาเพ่ือรวมงานอ่ืน ๆ ใน

องคกร เปนปจจัยท่ีผูปฏิบัติงานท่ีดีมี แตผูท่ีปฏิบัติงานปานกลางไมมี หรือเปนพฤติกรรมท่ีบอกความแตกตาง

ระหวางผูท่ีมีผลการปฏิบัติงานดี และผูท่ีมีผลการปฏิบัติงานปานกลาง ในอีกความหมายหนึ่ง สมรรถนะเปน

กลุมพฤติกรรมท่ีองคการตองการจากขาราชการหรือบุคลากร เพราะเชื่อวาหากขาราชการหรือบุคลากรมี

พฤติกรรมการทํางานในแบบท่ีองคการกําหนดแลว จะสงผลใหผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานดี และสงผลใหองคกร

บรรลุเปาประสงคท่ีตองการ 
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 2. ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน  

   เปนความรูในการปฏิบัติงานท่ีบุคลากรของคณะและมหาวิทยาลัยท่ีทุกคนตองมี แตระดับของ

ความรูสําหรับบุคลากรในแตละสายงาน และตามประเภทของบุคลากรท้ังประเภทท่ัวไป ประเภทวิชาการ 

ประเภทวิชาชีพ เฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภทบริหาร จะมีรายการความรูและระดับของความรู

แตกตางกัน ความรูความสามารถท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานแตงเปนสองกลุม คือ 

2.1 ความรูความสามารถท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน เปนความรูความสามารถท่ีตองใชในการ

ปฏิบัติงาน การมีทักษะและความชํานาญในระดับสูง จนไดรับการยอมรับในฝมือหรือเทคนิคในการปฏิบัติงาน 

หรือสามารถนําหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเรียนมาประยุกตใชกับการปฏิบัติงานในสถานการณตาง ๆ ได 

สามารถแกไขปญหาตาง ๆ รวมท้ังสามารถใหคําปรึกษา และนําได 

2.2 ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ เปนความรูเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติในการ

ประจําท่ีปฏิบัติ สามารถหาคําตอบในทางกฎหมายไดเม่ือมีขอสงสัยในการปฏิบัติราชการ สามารถตอบขอสงสัย

ในการปฏิบัติหนาท่ีราชการแกหนวยงานอ่ืนหรือบุคคลท่ีเก่ียวของได รวมท้ังสามารถแนะนําใหคําปรึกษาใน

ภาพรวมได 

3. ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

    ทักษะหรือความสอดคลองแคลวในการทํางาน เปนความสามารถท่ีเกิดจากการฝกหัดหรือทําช้ํา ๆ 

เปนระยะเวลาหนึ่ง ทักษะหรือความชํานาญมีสวนชวยใหลดเวลาในการทํางาน ชวยใหเสร็จเร็วข้ึน ระดับของ

ทักษะสําหรับบุคลากรแตละประเภท แตละสายงาน จะมีระดับทักษะแตกตางกัน ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการ

ปฏิบัติงานแบงเปนสี่ดาน คือ 

3.1 การใชคอมพิวเตอร สามารถใชคอมพิวเตอรในระดับเบื้องตนได ใชโปรแกรมพ้ืนฐานได

คลองแคลว หรือ มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรมจนสามารถแกไข หรือปรับปรุงเพ่ือพัฒนางานได หรือมี

ความสามารถในการเขียนโปรแกรมเพ่ือพัฒนาระบบงานได 

3.2 การใชภาษาอังกฤษ สามารถพูด เขียน อาน และฟงภาษาอังกฤษ และสื่อสารใหเขาใจได 

สามารถทําความเขาใจในสาระสําคัญของเนื้อหาตาง ๆ ได หรือสามารถใชภาษาอังกฤษเพ่ือการติดตอสัมพันธ

ในการปฏิบัติงานตามหลักไวยากรณและความเหมาะสมในเนื้อหาได 

3.3 การคํานวณ มีทักษะในการคิดคํานวณข้ึนพ้ืนฐานไดอยางถูกตองและรวดเร็ว ทําความเขาใจ

ขอมูลดานตัวเลขไดถูกตอง สามารถใชสูตรคณิตศาสตรหรือเครื่องมือตาง ๆ ในการคํานวณขอมูล และวิเคราะห

ขอมูลทางสถิติและตัวเลขท่ีซับซอนได สามารถอธิบายชี้แจงความหมายของขอมูลใหเปนท่ีเขาใจได 

3.4 การจัดการขอมูล สามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางเปนระบบและพรอมใช รวมถึงสามารถ

แสดงผลขอมูลในรูปแบบตาง ๆ เชน กราฟ รายงาน เปนตน สามารถวิเคราะหและประเมินขอมูลไดอยาง

ถูกตอง สรุปผลการวิเคราะห นําเสนอทางเลือก ระบุขอดีขอเสียโดยอางอิงจากขอมูลท่ีมีอยูได สามารถ

พยากรณหรือสรางแบบจําลองพยากรณหรือตีความจากขอมูลท่ีมีอยูได 
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4. สมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

               สมรรถนะ เปนคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเปนผลมาจาก ความรู ทักษะความสามารถ และ

คุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีทําใหบุคคลสามารถสรางผลงานไดโดดเดนกวาบุคลการอ่ืน ๆ ในองคกร สมรรถนะของ

บุคลากรคณะมนุษยศาสตร เปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาไดกําหนดไว แบงเปนสามกลุมคือ  

สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency) และ

สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) ซ่ึงกําหนดการสมรรถนะและการนิยามสมรรถนะแต

ละกลุม ดังนี้ 

 4.1 สมรรถนะหลัก(Core Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากรทุก

ตําแหนง ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาไดกําหนดข้ึน เพ่ือหลอหลอมคานิยมและพฤติกรรมท่ีพึง

ประสงครวมกันและสอดคลองกับวิสัยทัศน ปรัชญา พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย รายการสมรรถนะหลักตามรอบ

ท่ี ก.พ. กําหนด คณะในฐานะท่ีเปนหนวยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย จึงไดถือปฏิบัติตามขอกําหนดนั้น 

ดังตอไปนี้ 

           1) การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation – ACH) หมายถึง ความมุงหมายม่ันจะ

ปฏิบัติงานใหดีหรือใหเกิดมาตรฐานท่ีมีอยู โดยมาตรฐานนี้อาจเปนผลการปฏิบัติงานท่ีผานมาของตนเองหรือ

เกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดข้ึน อีกท้ังยังหมายรวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือ

กระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายท่ียากและทาทายชนิดท่ีอาจไมเคยมีผูใดสามารถกระทําไดมากอน 

  2) บริการท่ีดี (Service Mind - SERV) หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามของบุคลากร

ในการใหบริการเพ่ือสนองความตองการของผูรับบริการทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 

  3) การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise – EXP) หมายถึง ความสนใจใฝรูสั่ง

สม ความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยการศึกษา คนควา และพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง จนสามารถประยุกตใชความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีตาง ๆ เขากับการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 

        4) การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยรรม (Integrity- ING) หมายถึง การครองตน 

และประพฤติปฏิบัติถูกตองเหมาะสม ท้ังตามหลัก และคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของ

ตน โดยมุงประโยชนของประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตน ท้ังนี้เพ่ือธํารงรักษาศักดิ์ศรีแหงอาชีพ

ขาราชการและบุคลากรของคณะและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

       5) การทํางานเปนทีม (Teamwork- TW) หมายถึงความตั้งใจจะทํางานรวมกับผูอ่ืน เปนสวน

หนึ่งในทีมงาน หนวยงาน หรือองคกรโดยผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิกในทีมไมจําเปนตองฐานะหัวหนาทีม และ

ความสามารถในการสรางและดํารงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกใหม 

4.2 สมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ี

กําหนดเฉพาะสําหรับตําแหนงประเภทผูบริหาร ตามมาตรา 18 (ข) แหงพระราชบัญญัติระเบียบราชการพล

เรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 เพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการบริหารใหสามารถ

ปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สมรรถนะทางการบริหารของผูบริหาร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครราชสีมา ตามกรอบท่ี ก.พ. กําหนด มีดังนี้ 
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 1) สภาวะผูนํา (Leadership-LEAD) หมายถึงความสามารถหรือความตั้งใจท่ีจะรับบทในการ

เปนผูนําของกลุม กําหนดทิศทาง เปาหมาย วิธีการทํางาน ใหทีมปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น เต็มประสิทธิภาพ

และบรรลุวัตถุประสงคองคกร 

 2) วิสัยทัศน (Visioning) หมายถึงความสามารถในการกําหนดทิศทาง ภารกิจ และเปาหมาย

การทํางานท่ีชัดเจนและความสามารถในการสรางความรวมแรงรวมใจเพ่ือใหภารกิจบรรลุวัตถุประสงค 

3) การวางกลยุทธภาครัฐ (Strategic Orientation) หมายถึง ความเขาใจวิสัยทัศนและ 

นโยบายภาครัฐและสามารถนํามาประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธของสวนราชการได 

  4) ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน (Change Leadership) หมายถึงความสามารถในการ

กระตุน หรือผลักดันหนวยงานไปสูการปรับเปลี่ยนท่ีเปนประโยชน รวมถึงการสื่อสารใหผูอ่ืนรับรู เขาใจและ

ดําเนินการใหการปรับเปลี่ยนนั้นเกิดข้ึนจริง 

  5) การควบคุมตนเอง (Self- Control) หมายถึงความสามารถในการควบคุมอารมณและ

พฤติกรรมในสถานการณท่ีอาจจะถูกยั่วยุ หรือเผชิญหนากับความไมเปนมิตร หรือตองทํางานภายใตสภาวะ

กดดัน รวมถึงความอดทนอดกลั้นเม่ืออยูในสถานการณท่ีกอความเครียดอยางตอเนื่อง 

  6)  การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others) หมายถึง

ความตั้งใจท่ีจะสงเสริมการเรียนรูหรือการพัฒนาผูอ่ืนในระยะยาวจนถึงระดับท่ีเชื่อม่ันวาจะสามารถมอบหมาย

หนาท่ีความรับผิดชอบใหผูนั้นมีอิสระท่ีจะตัดสินใจการปฏิบัติหนาท่ีราชการของตนได 

      4.3 สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรท่ี

กําหนดเฉพาะสําหรับสายงานหรือตําแหนงเพ่ือกําหนดลักษณะงานท่ีปฏิบัติใหเหมาะสมกับหนาท่ีความ

รับผิดชอบ และระดับตําแหนง และสงเสริมใหสามารถปฏิบัติภารกิจใหเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบไดดี

ยิ่งข้ึน รายการสมรรถนะในขอนี้เปนรายการสมรรถนะรวมของทุกประเภทตําแหนง ทุกสายงาน สายงานแตละ

สายงาน จะมีสมรรถนะแตกตางกัน ข้ึนกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได

กําหนดสมรรถนะแตละสายงานประมาณ 3-5 สมรรถนะ รายการสมรรถนะในกลุมนี้ตามกรอบท่ี ก.พ. กําหนด 

มีจํานวน 16 สมรรถนะ ดังนี้  

 1. การวิเคราะห (Analytical Thinking) หมายถึงการคิดในเชิงสังเคราะหสถานการณ ประเด็นปญหา 

แนวคิดโดยการแยกแยะประเด็นออกเปนสวนยอย ๆ หรือทีละข้ันตอน รวมถึงการจัดหมวดหมูอยางเปนระบบ

ระเบียบเปรียบเทียบแงมุมตาง ๆ ได 

 2. การมองภาพองครวม (Conceptual Thinking) หมายถึงการคิดในเชิงสังเคราะห มององครวม โดย

การจับประเด็น สรุปรูปแบบเชื่อมโยงหรือประยุกตแนวทางจากสถานการณ ขอมูล หรือทัศนะตาง ๆ จนไดเปน

กรอบความคิดหรือแนวคิดใหม 

 3. การใสใจและพัฒนาผูอ่ืน (Caring and Developings) หมายถึงความเอาใจใสและตั้งใจท่ีจะ

สงเสริม ปรับปรุงและพัฒนาใหผูอ่ืนมีศักยภาพ หรือมีความสุขภาวะท้ังทางปญญา รางกาย จิตใจและทัศนคติท่ี

ดีอยางยั่งยืนเกินกวากรอบของการปฏิบัติหนาท่ี 

 4. การสั่งการตามอํานาจหนาท่ี (Holding People Accountable) หมายถึงการกํากับดูแลใหผูอ่ืน

ปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายกับผูฝาฝน 
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 5. การสืบเสาะหาขอมูล (Information Seeking) หมายถึงความใฝรูเชิงลึกท่ีจะแสวงหาขอมูลเก่ียวกับ

สถานการณ ภูมิหลัง ประวัติความเปนมา ประเด็นปญหา หรือเรื่องราวตาง ๆ ท่ีจะเก่ียวของหรือจะเปน

ประโยชนในการปฏิบัติงาน 

 6. ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม (CultuueralSensitinvity) หมายถึงการรับรูถึงขอแตกตาง

ทางวัฒนธรรม และสามารถประยุกตความเขาใจ เพ่ือสรางสัมธภาพระหวางกันได 

 7. ความเขาใจผูอ่ืน (Interpersonal Unsderstanding) หมายถึงความสามารถในการรับฟงและเขาใจ

ความหมายตรง ความหมายแฝง ความคิดตลอดจนสภาวะทางอารมณของผูอ่ืนท่ีติดตอดวย 

 8. ความเขาใจองคกรและระบบราชการ (Organizational Awareness) หมายถึง ความสามารถใน

การเขาใจความสัมพันธเชิงอํานาจตามกฎหมาย และอํานาจท่ีไมเปนทางการ ในองคกรของตนเองและองคกร

อ่ืนท่ีเก่ียวของเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมาย รวมท้ังความสามารถท่ีจะคาดการณไดวา

นโยบายภาครัฐ แนวโนมทางการเมือง เศรษฐกิจสังคม เทคโนโลยี ตลอดจนเหตุการณ ท่ีจะเกิดข้ึน จะมีผลตอ

องคกรอยางไร 

 9. การดําเนินการเชิงรุก (Proactiveness) หมายถึงการเล็งเห็นปญหาหรือโอกาสพรอมท้ังจัดการเชิง

รุกกับปญหานั้นโดยอาจไมมีใครรองขอ และอยางไมยอทอ หรือใชโอกาสนั้นใหเกิดประโยชนตองานตลอดจน

การคิดริเริ่มสรางความคิดใหม ๆ เก่ียวกับงานดวย เพ่ือแกปญหาปองกันปญหา หรือสรางโอกาสดวย 

 10. การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน (Concern for Order) หมายถึงความใสใจท่ีจะ

ปฏิบัติงานใหถูกตอง ครบถวน มุงเนนความชัดเจนของบทบาทหนาท่ี และลดขอบกพรองท่ีอาจเกิดจาก

สภาพแวดลอม โดยติดตาม ตรวจสอบการทํางานหรือขอมูลตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบเพ่ือความ

ถูกตองของกระบวนงาน 

 11. ความม่ันใจในตนเอง (Self Confidence) หมายถึงความม่ันใจในความสามารถศักยภาพ และการ

ตัดสินใจของตนเองท่ีจะปฏิบัติงานใหบรรลุผล หรือเลือกวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหรือแกไขปญหา

ใหสําเร็จลุลวง 

 12. ความยืดหยุนผอนปรน (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการปรับตัว และปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพในสถานการณและกลุมคนท่ีหลากหลาย หมายความรวมถึงการยอมรับความเห็นท่ี

แตกตาง และปรับเปลี่ยนวิธีการ เม่ือสถานาการณเปลี่ยนไป 

 13. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication and InFluencing) หมายถึงความสามารถทจะสื่อ

ความดวยการเขียน พูดโดยใชสื่อตาง ๆ เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจยอมรับ และสนับสนุนความคิดของตน 

 14. สุนทรียภาพทางศิลปะ (AestheticQuality) หมายถึงความซาบซ้ึงในอรรถรสและเห็นคุณคาของ

งานศิลปะท่ีเปนเอกลักษณและมรดกของชาติ รวมถึงงานศิลปะอ่ืน ๆ และนํามาประยุกตในการสรางสรรคงาน

ศิลปะของตนได 

 15. ความผูกพันท่ีมีตอสวนราชการ (Oranizational Commitment) หมายถึง จิตสํานึกหรือความ

ตั้งใจท่ีจะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ และเปาหมายของสวนราชการ ยึดถือประโยชน

ของสวนราชการเปนท่ีตั้งกอนประโยชนสวนตัว 

 16. การสรางสัมพันธภาพ (Relationship Building) หมายถึงการสรางหรือรักษาสัมพันธภาพฉันมิตร 

เพ่ือความสัมพันธท่ีดีระหวางผูเก่ียวของกับงาน 



16 
 

 5. การบริหารทรัพยากรบุคคล 

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีกระบวนการคัดเลือกและบรรลุแตง เพ่ือใหเกิดความโปรงใส 

และมีคุณภาพ โดยไดจัดทําประกาศ หลักเกณฑ และวิธีการสอบแขงขันหรือการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปน

บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และการบรรจุบุคลากรใหบรรจุและแตงตั้งโดยวิธีการใดวิธีการ

หนึ่ง ดังตอไปนี้ 

  1) สอบแขงขัน 

  2) คัดเลือก 

 ในการสอบแขงขันมหาวิทยาลัยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเพ่ืออํานวยความสะดวก

แกปญหาในการดําเนินการสอบ และไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันโดยมีจํานวนและการ

สอบแขงขัน กําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ แนวปฏิบัติ หลักเกณฑเก่ียวกับการสอบ เพ่ือใหการคัดเลือกและ

บรรจุแตงตั้งเปาหมายของการสอบแขงข้ัน และใหไดบุคลากรท่ีตรงกับความตองการของหนวยงานโดยการ

สอบแขงขันจะตองมีสูตรการสอบแขงขัน ประกอบดวย 

 1) ภาคความรูความสามารถท่ัวไป 

 2) ภาคความรู ความสามารถเพาะตําแหนง 

 3) ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 

 สวนการคัดเลือก มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกเปนผู

กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือกใหสอดคลองกับหนาท่ี ความรับผิดชอบ และลักษณะงานท่ีปฏิบัติของ

ตําแหนงท่ีคัดเลือก โดยวีการสัมภาษณ หรือทดลองปฏิบัติงาน หรือการคัดเลือกอยางอ่ืนวิธีหนึ่งหรือปฏิบัติ

หลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม ท้ังนี้การดําเนินการจะตองเปนไปตามประกาศดังกลาว 

 5.2 การพัฒนาบุคลากร 

 การพัฒนาบุคลากรตามหนวยงานตาง ๆ คณะจะสนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยาง

ท่ัวถึง เพ่ือใหบุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงข้ึน เพ่ิมประสิทธิภาพของงานท่ีปฏิบัติใหบรรลุตาม

เปาหมายท่ีตั้งไว โดยจัดแบงเนื้อหาการพัฒนาเปน 2 กลุม คือ 

 1) การพัฒนาบุคลากรดานความรู ความสามารถ และทักษะเปนการพัฒนาความรู ความสามารถ 

ทักษะการปฏิบัติงาน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ี ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการพัฒนา

ดังกลาว ไดแก การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการดานการเรียนการสอน ความรูเฉพาะดานในสาขาตาง ๆ และ

พัฒนาบุคลกรสายสนับสนุนดวยความรูเก่ียวกับวิชาชีพ หรือเทคนิค วิธีการ วิทยาการใหม ๆ 

 2) การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรซ่ึงมีกระบวนการไดแก กระบวนการหาขอมูลบุคลากรวามี

สมรรถนะระดับใด และใครบางท่ีตองการใหพัฒนาสมรรถนะใด (Need Analysis) ซ่ึงจะเปนในสายงานของตน

แตกตางกัน สวนการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร จะตองเพ่ิมเติมใหผูบริหารใหทุกระดับ 

 เพ่ือใหการพัฒนาบุคลากรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดผลดี ตรงจุดประสงคของบุคลการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และตามความเหมาะสมตอภารกิจการดําเนินงานของคณะ จึงควรจัดให

มีการสํารวจ ความรู ความสามารถ และทักษะของบุคลากร จากนั้นจึงสํารวจความตองการในการพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากร ขอมูลท่ีไดจะนํามาใชในการวางแผนพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพตอไป 
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 5.3 การธํารงไวซ่ึงบุคลากร 

 การดํารงไวบุคลการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีแนวทางการปฏิบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครราชสีมาไดจัดให คือ มีพิจารณาการเพ่ิมข้ันเงินคาตอบแทนโดยพิจารณาจากความดีความชอบอยางมี

เกณฑท่ีมีความยุติธรรม สงเสริมขวัญกําลังใจของผูปฏิบัติงาน ใดดานคาตอบแทน ท้ังท่ีเปนเงิน และไมเปนตัว

เงิน ไดแก เงินเดือน คาจาง เงินประจําตําแหนง ประกันสังคม สวัสดิการ ท่ีประกอบดวย การลา คา

รักษาพยาบาล เงินสวัสดิการท่ีเก่ียวกับการศึกษาของบุตร เครื่องราชอิสริยาภรณ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ใน

สวนของคณะมีกองทุนสวัสดิการชวยกันและกัน โดยใหบุคลกรสมัครเปนสมาชิกในหนวยงาน การใหรางวัลแกบุ

คลกรท่ีปฏิบัติหนาท่ีดีเดนในแตละป การสนับสนุนทุนเพ่ือการจัดทําผลงานทางวิชาการ และพิจารณาความดี

ความชอบพิเศษสําหรับบุคลการท่ีสามารถพัฒนาตนเองเขาสูตําแหนงทางวิชาการในปการศึกษานั้น ๆ สวนท่ี

ประโยชนนั้น เปนการใชคาตอบแทนเพ่ือชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานโดยท้ังสวัสดิการและสิทธิ

ประโยชนลวนเปนเครื่องมือสําคัญในการเสริมสรางขวัญกําลังใจใหบุคลกรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

และบังเกิดประสิทธิผล จูงใจใหผูท่ีมีความสามารถเขามาปฏิบัติงานเสริมสรางฐานะความเปนอยูครอบครัว

ผูปฏิบัติงานใหดีข้ึน และใหสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุขอันจะนําไปสูความรักภักดีตอองคกร 
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บทท่ี 4  

ยุทธศาสตรการบริหารพัฒนาบุคลากร 

 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีเปาหมายในการบริหาร

พัฒนาบุคลการของคณะใหมีจํานวนและคุณภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา และแผนยุทธศาสตร

ของคณะ พ.ศ. 2559ไดกําหนดยุทธศาสตรท่ีเปนแผนงานการบริหารและพัฒนาบุคลากรทุกระดับท้ังผูบริหาร 

บุคลากรสายสอน และบุคลากรสายสนับสนุน มีความรู ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ และสามารถธํารงรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ จึงกําหนดยุทธศาสตรท่ี 5 (การบริหารจัดการสู

ความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ) ดานการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของคณะ ปงบประมาณ 2559 

เปน 3 มิติ มีประเด็นยุทธศาสตร 6 ประเด็น และมีเปาประสงคดังนี้ 

มิติการพัฒนาบุคลากร ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงค 

มิติการพัฒนาบุคลากร ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 
1. ความสอดคลองเชิง
ยุทธศาสตร 

1. การวางแผนอัตรากําลังใหเหมาะสม
กับภารกิจและทิศทางของคณะ 

 
 

1.1 โครงสรางและอัตรากําลังตามแผน
เหมาะสมกับภารกิจและทิศทางการพัฒนา
คณะ 
1.2 ระบบการสรรหาและประเมนิบุคลากรมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.3 บุคลากรมีกระบวนทัศนและวัฒนธรรม

ในการบริหารงานสอดคลองกับการบริหาร

ราชการแนวใหม 

2. การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือ 
การบริหารจัดการ 

2.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีชวย

พัฒนาการบริหารจัดการใหคลองตัว 

2.2 ชองทางการสื่อสารดวยระบบสารสนเทศ

ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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มิติการพัฒนาบุคลากร ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 

2. ประสิทธิภาพของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

3. การพัฒนาบุคลกรสูความเปนเลิศ
ทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือเปนท่ีพ่ึง
ของทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 บุคลากรสายวิชาการเขาสูตําแหนง 
     ทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึนในทุก 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.  การสรางแรงจูงใจและความมั่นคง

วิชาชีพ 

4.1 จัดระบบสวัสดิการเพ่ือการสรางขวัญ 

กําลังใจแกบุคลากร 

4.2 สนับสนุนการศึกษาตอในระดับท่ีสูง 
     ข้ึนของบุคลากรท้ังสายวิชาการและ 
     สายวิชาชีพ 

5. การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 

และเผยแพรความรูแกบุคลากร 

5.1 บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมและ 
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

6. การสรางเสริมการมีสวนรวมเพ่ือ

สรางความรัก ความสามัคคี 

6.1 บุคลากรมีความภักดีตอองคกร 

 

 

รายละเอียดของแตละมิติ ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และ

ผูรับผิดชอบ เปนดังตารางแผนกลยุทธ การพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ 2559 
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แผนกลยุทธ การพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ 2559 
 
มิติท่ี 1ดานประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการ 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 
2559 

1.1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ชวยพัฒนาการบริหารจัดการให
คลองตัว 

1. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมลูภาระ
งาน (Workload) ของอาจารย 

จํานวนหัวเรื่องท่ีมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลเขามาชวยในการ
ตัดสินใจ 

1 
 
 

- ผูชวยคณบดฝีาย
บริหารและ 
สวัสดิการ 
- ฝายงาน 
ประชาสมัพันธคณะ 

รอยละความกาวหนาของการพัฒนาระบบฐานขอมลู 
25 

1.2  มีชองทางการสื่อสารดวยระบบ

เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ท่ี มี

ประสิทธิภาพ 

1. โครงการเสริมสรางชองทางการสื่อสาร
ระหวางบุคลากรดวยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จํานวนชองทางการสื่อสารระหวางบุคลากรดวยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบ/ป 

1 

2. โครงการพัฒนาระบบบริการนักศึกษา

ออนไลน 

ระดับของความพึงพอใจของนักศึกษาในเขาใชบริการระบบ
ออนไลนของคณะ  

 
4 
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มิติท่ี 2ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล                 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2การพัฒนาบุคลากรสูความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือเปนท่ีพ่ึงของทองถ่ิน 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

2559 
 

 

2.1 การพัฒนาบุคลากรเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการและกาวหนา
ทางวิชาชีพและการวิจัย 

1. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
การสรางผลงานวิชาการเพ่ือเขาสูตําแหนง
ทางวิชากร 

รอยละของจํานวนบุคลากรสายวิชาการท่ีครบเกณฑการเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ เขารวมโครงการ 50 

 

-รองคณบดฝีายบรหิาร 
- ประธานโปรแกรมวิชา 
 
 

2. โครงการพ่ีเลี้ยงและสนับสนุนทุน เพ่ือ

พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เ พ่ือสราง

ผลงานทางวิชาการเพ่ือเขาสูตํ าแหนง

วิชาการ 

จํานวนบุคลการสายวิชาการท่ีไดรบัการสนับสนุนผานระบบพ่ีเลี้ยง

ทางวิชาการและสนับสนุนไดรับการพัฒนาเพ่ือเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการ ไมนอยกวา จํานวนตาํแหนง/ป 

5 

 

3. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพเพ่ือ

เขาสูตําแหนงชํานาญการ 

มีจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาเขาสูตําแหนง

วิชาชีพ จํานวนตําแหนง/ป 
- 

-ผูชวยคณบดฝีายบริหาร 
-หัวหนาสํานักงาน
คณบด ี

4. โครงสงเสริมสนับสนุนการจัดทําเอกสาร

ประกอบการสอนท่ีจะพัฒนาไปสูการขอ

ตําแหนงทางวิชาการ 

จํานวนเอกสารประกอบการสอนท่ีไดรับการสนับสนุนทุน /ภาค

การศึกษา 
10 

 

- ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ 

- หัวหนาสํานักงานคณบดี 

5. โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพดาน
การเรยีนสอนบุคลากรสายวิชาการ 

รอยบุคลการสายวิชาการไดรับพัฒนาศักยภาพดานการเรียนการ

สอน 
60 

รองคณบดฝีายวิชาการ 

มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  (ตอ) 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2การพัฒนาบุคลากรสูความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือเปนท่ีพ่ึงของทองถิ่น (ตอ) 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 
2559 2560 2561 2562 

2.2  พัฒนาศักยทางวิชาชีพของบุ

คลกรสายวิชาการและวิชาชีพ 

1.โครงการอบรมเทคนิคและวิธีจัดการเรยีน

การสอน 

รอยละของบุคลากรสายวิชาการเขารวม

โครงการ 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

รองคณบดฝีายวิชาการ 

2. โครงการอบรมพัฒนาสื่อการเรยีนการ

สอนโดยการบันทึกและถายทอดภาพผานสื่อ 

Social Network 

รอยละบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีเขารวม

อบรม(จากตัวแทนโปรแกรมวิชา/หลักสตูร) 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

3. กิจกรรมการอบรม/ สัมมนา /ศกึษาดูงาน

ของบุคลากรสายวิชาการ 

รอยละของจํานวนบุคลกรท่ีอบรม/สัมมนา/ 

ศึกษาดูงาน 100 100 100 100 
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มิติท่ี 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล   (ตอ) 

ยุทธศาสตรท่ี2การพัฒนาบุคลากรสูความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือเปนท่ีพ่ึงของทองถ่ิน  

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 
2559 

2.3 พัฒนาและสนับสนุนการสรางงานวิจัย 

และการสรางสรรค 

1. โครงการอบรมสงเสริมการสราง

ความรูเพ่ือพัฒนางานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

จํานวนอาจารยท่ีทําวิจัยเพ่ิมข้ึนละคน/ป 5 รองคณบดฝีายวิจัยและ

บริการวิชาการ 

2. โครงการสนับสนุนและแสวงหา

แหลงทุนภายนอกเพ่ือเพ่ิมงานวิจยั 

มีแหลงทุนวิจัยเพ่ิมข้ึนไมนอยกวาครั้ง /ป 
2 

2.4 สนับสนุนบุคลากรเพ่ือการบริการ

วิชาการแกสังคม 

1. มีแผนงานในการบริการบริการ

วิชาการสังคม 

มีแผนงานในการบริการวิชาสังคม ประจําป

งบประมาณ ปละ /แผนงาน 
1 

2. มีศูนยบริการวิชาการสังคม มีศูนยบริการวิชาการสังคมเพ่ิมข้ึน ปละ /ศูนย 
1 
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มิติท่ี 3ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมแรงจูงใจและความม่ันคงในวิชาชีพ 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

2559  

3.1 มีระบบสวัสดิการเพ่ือการ 
     สรางเสริมขวัญกําลังใจของ    
     บุคลากร 

1. โครงการกองทุนสมาชิกสวัสดิการ
เพ่ือการสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากร 

จํานวนของสมาชิกท่ีสมัครรวมกองทุนเพ่ิมข้ึน
ปละ 10 คน 50 

ผูชวยคณบดีฝายบริหารและ 
สวัสดิการ 
 

3.2 มีการสนับสนุนการศึกษาตอใน
ระดับท่ีสูงข้ึนของบุคลากรวิชาการ
และสายวิชาชีพ 

2. มีแผนพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลยั  คิดโดยสดัสวนรอยละ
ของจํานวนบุคลากรสายสอนมีวุฒิ
การศึกษาระดับปรญิญาเอก ตามเกณฑ 
สกอ. 

จํานวนบุคลากรสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก จํานวนคน/ป 

1 

คณบด ี
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มิติท่ี 3ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล(ตอ) 

                ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความภักดีตอองคกร 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 2559 
 

4.1 สงเสริมใหบุคลากรมีคณุธรรม 
จริยธรรม ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีจติสํานึก
ภักดีตอองคกร 

1. โครงการสงเสรมิคุณธรรม จริยธรรมและ
การปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
บุคลากร 
 

รอยละบุคลากรไดรับการสงเสรมิความรูเรื่องคุณธรรมและ
การปฏิบัตติามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
80 

รองคณบดฝีายบริหาร 

4.2 สงเสริมใหบุคลการมีความภักดี
องคกร 
 

1. โครงการกิจกรรมสงเสริมการมสีวนรวม
เพ่ือสรางความรัก ความสามัคคภีกัดีตอ
องคกร 

รอยละของบุคลากรไดรบัการสงเสริมความภักดีองคกร 
(ความรวมมือในภารกิจของคณะ) 

 
80 

รองคณบดฝีายบริหาร 
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บทท่ี 5  

การติดตามและประเมนิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

 การติดตามแผนพัฒนาบุคลากรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไปสูการปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดผล

สําเร็จตามเปาหมายของแผนพัฒนาบุคลากร เปนข้ันตอนท่ีสําคัญในการนําแผนไปดําเนินการ ซ่ึงตองไดรับ

ความรวมมือจากหนวยงาน และบุคลากรทุกคนของคณะอยางแทจริง ในการนําแผนพัฒนาบุคลากรของคณะสู

การปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการปฏิบัติท่ีกําหนดไว เพ่ือใหแผนพัฒนาบุคลากรของคณะมีความ

สอดคลองกันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ มีแนวทางการดําเนินงานท่ีสนับสนุน สงเสริมซ่ึงกันและ

กัน ท่ีสําคัญคือ ตองมีการติดตามประเมินผลเพ่ือใหสามารถบงชี้ถึงความสําเร็จ ความลมเหลว ตลอดจนปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานตามแผน และสามารถปรับกลยุทธในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม จึงได

กําหนดใหโปรแกรมวิชา และฝายงานนําแผนพัฒนาบุคลากรบูรณาการรวมกับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และแผนปฏิบัติราชการประจําปของฝายงานตอไป  

 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ป พ.ศ. 2559- 2562 กําหนดแนวทางการดําเนินงานดังนี้ 

 1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระดับคณะและโปรแกรมวิชา 

 2. ประเมินผลเปนรายปตามตัวชี้วัดตามเปาประสงค และยุทธศาสตร โดยใหคณะกรรมการฯ เปนผู

กําหนดระยะเวลาในการรายงานและการติดตามประเมินผล 

 3. พัฒนาระบบฐานขอมูลสําหรับการประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในระดับปฏิบัติการ ตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนดใหมีการประเมินแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนใหสอดคลอง

กับสถานการณ 

 4. ติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนา

บุคลากรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง  

 5. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรใหกรรมการประจําคณะทราบอยางตอเนื่องอยู

งอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
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ข้ันตอนการติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1ข้ันตอนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมินผลเป็นรายปีตามตัวชีว้ัด(ตาม

เป้าประสงค ์และยุทธศาสตร)์ 
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บุ
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าก
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รายงานและการติดตามประเมินผล 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

 
 

ฐานข้อมูลการดาํเนินงานของ

คณะและโปรแกรมวิชา 
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