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บทที่ 1 

บทน า 

 

ความเป็นมาของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการหนึ่งที่ใช้เพื่อการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ซึ่ง
การด าเนินงานองค์กรในยุคปัจจุบัน ซึ่งมียุทธศาสตร์เป็นเครื่องน าทางจะไม่มีทางประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายได้เลย ถ้าขาดบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งในด้านความรู้ ทักษะคุณธรรม จริยธรรม และ
สมรรถนะที่พึงประสงค์ เพราะทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จขององค์การ การบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลจึงต้องเป็นระบบ มีกลยุทธ์ในการด าเนินงานที่คล่องตัว ยึดหยุ่น สามารถ
เชื่อมโยงระบบบริหารบุคคลให้เข้ากับยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยเน้นการพัฒนาบุคลกรให้เป็นผู้ที่ทรง
ความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติงาน รักองค์กร และมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน มีระบบจูงใจ และธ ารงรักษา
บุคลากรที่มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรบุคลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้คุ้มค่า เต็มประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์การและประเทศชาติ 

 

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปี พ.ศ. 2562 

 ยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มี
ยุทธศาสตร์ที่ว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร ในยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร
จัดการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งประกอบดัวยประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ประเด็น คือ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ  
          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.2 พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อเป็นที่พึ่ง 
ของท้องถิ่น 

 

หลักการและเหตผุลการจัดท าแผน 

ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวด้านบุคลากรสายวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง สาเหตุเกิดจากการผู้สอนเกษียณอายุราชการ การลาออก ท าให้จ านวน
บุคลากรสายวิชาการลดลง และเพิ่มข้ึนตามความต้องทดแทนและการเปิดหลักสูตรการศึกษาใหม่จึงมี
ความผันผวนของจ านวนนักศึกษา เพราะแนวนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมการศึ กวิชาชีพ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2562 ท าให้มีจ านวนนักศึกษาลดลง ตลอดจนความต้องการพัฒนาหลักสูตรท าให้ต้อง
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เพ่ิมบุคลากรสายวิชาการ เมื่อคิดค่าเฉลี่ยบุคลากรสายวิชาการต่อจ านวนนักศึกษาแล้ว จึงอยู่ในสภาพ
ที่ยังไม่ต้องเพิ่มบุคลากรสายนี้ แต่อาจจะต้องแสวงอัตราทดแทนบุคลากรที่เกษียรเท่านั้น โดยปัจจุบัน 
พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 161 คน คณะจึงมี
เป้าหมายของการพัฒนาบุคลากรสายนี้ที่มีอยู่ปัจจุบันในด้านการเพิ่มคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก และ
การเพิ่มจ านวนของบุคลากรสู่ต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน สกอ. และพัฒนาการ
ปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัยเป็นคลื่นเพ่ือเป็นการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
อันเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ  

           ต าแหน่งพนักงานวิชาการที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ได้แก่ ศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ หรือต าแหน่งอื่นตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ตระหนักถึงความจ าเป็นว่าทรัพยากรบุคลากรสายวิชาการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ๆ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการปี  พ.ศ. 2562 ข้ึนเพื่อผลักดัน
และส่งเสริมให้ทรัพยากรบุคลากรสายวิชาการให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของตนเอง โดย
เน้นการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกด้วยซึ่ง
การจัดท าแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาทรัพยากรบุคลากรสาย
วิชาการที่มหาวิทยาลัยก าลังเร่งด าเนินการเช่นเดียวกัน 

 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

1. เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีศักยภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง 

2. เพ่ือก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน   

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้แผนพัฒนาบุคคลสายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปี พ.ศ. 2562 
2. เป็นทิศทางการผลักดันและส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีการวางแผนพัฒนาตนเอง 
3. มีแนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน   
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผน/โครงการ 

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.1: พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการมีเป้าประสงค์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.2: พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อ
เป็นที่พึ่งของท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ : จ านวนบุคลากรที่เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
       -  จ านวนอาจารย์ที่เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นปีละ 5 คน (2562) 
       -  จ านวนอาจารย์ที่ได้รับวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกเพ่ิมข้ึนปีละ 5 คน (2562) 

 กลยุทธ์  :   พัฒนาบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 
 ตัวชี้วัด  :   มีแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในปี พ.ศ. 2562 

 

วัตถุประสงค์การด าเนินงาน 

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

อัตราก าลัง 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา แบ่ง
สายงานออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ สายงานวิชาการและสายงานสนับสนุน หน่วยงานวิชาการ
ประกอบด้วย 20 หลักสูตร และ 1 กลุ่มวิชา รับผิดชอบการจัดการศึกษาโดยตรง ส่วนหน่วยงาน
สนับสนุน ประกอบด้วยส านักงานคณบดี โครงสร้างการแบ่งบริหารแสดงได้ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

โครงสร้างการแบ่งส่วนบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายงานวชิาการ 

 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 

คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) 

สายงาสนับสนุน 

สาขาวิชาภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 
(ศศ.บ.) 

ส านกังานคณบดคีณะ 

สาขาวชิาภาษาจีน (ศศ.บ.) 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ฯ(ศศ.บ.) 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (ค.บ.) 

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (ศศ.บ.) 

สาขาวิชาศิลปศึกษา (ค.บ.) 

สาขาวิชาสังคมศึกษา  (ค.บ.) 

สาขาวิชานิติศาสตร ์(น.บ.) 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.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.) 

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) 
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บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย บุคลากรสายสายวิชาการ และ
บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัย สั งกัดหลักสูตร 
หลักสูตร และกลุ่มวิชา 1 กลุ่มวิชา ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา อาจารย์ชาวต่างประเทศ และบุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานใน
ส านักงานคณบดี เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา ตามภารกิจของคณะและมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จ านวนบุคลากรทั้งสอง
ประเภท ในปีงบประมาณ 2562 ดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ข้อมูลประเภทของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สาย / ประเภท จ านวน 

วุฒิการศกึษา  หมายเหต ุ

ต่ ากว่า 

ป.ตร ี

ป.
ตร ี

ป. โท ป.เอก 
 

สายวิชาการ(อาจารย์)       

1. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 27 - 2 12 13  

2. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 129 - 1 102 26  

3. อาจารย์ชาวต่างประเทศ 9 - 3 6 -  

รวม 165 - 6 120 39  

สายสนับสนุน (เจ้าหน้าท่ี)       

1. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา - - - - -  

2. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 11 1 8 2 -  

รวม  1 14 122 39  

 

หมายเหตุ : 

1. ข้อมูลในตารางข้อมูล ณ  มกราคม 2562 

 

 



 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2562            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน้า 6 

 

 ในการวางแผนพัฒนาบุคลากร จ า เป็นต้อง ข้อมูลบุคลกรในปีงบประมาณปัจจุบัน 
(ปีงบประมาณ 2561) เพ่ือเป็นฐานในการวางแผนอัตราก าลังในระหว่างปีงบประมาณ 2562 ในบทนี้จึง
น าเสนอข้อมูลและอัตราก าลังของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลบุคลากร ปีงบประมาณ 2562 
  1.1 ข้อมูลบุคลากรสายวิชากร 
  1.2 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน 
 ตอนที่ 2 อัตราก าลัง ปีงบประมาณ 2562 
  2.1 อัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการ 
  2.2 อัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุน 
 แต่ละตอนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลบุคลากรปีงบประมาณ 2562 
 1.1 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ 
 หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้แก่ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับชาว
ต่างประเทศ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชา
ภาษาจีน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์   สาขาวิชาพัฒนาสังคม  หลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาภาษาอังกฤษ   สาขาวิชาศิลปศึกษา  สาขาวิชาสังคมศึกษา   
สาขาวิชาดนตรี  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา   หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชานิติศาสตร์  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์    หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์  สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์  และกลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส 
บุคลการสายวิชาการทุกคนเป็นอาจารย์ผู้สอนประจ าโปรแกรมวิชาทั้ง 19 หลักสูตรและ 1 กลุ่มวิชา โดย
มีรายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ การศึกษาต่อของบุคลากรสายวิชาการในแต่
ละสาขาวิชา ดังตารางที่ 2 หน้าที่ 7 
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ตารางที่ 2 ข้อมูลอัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ 
2561 

สาขาวิชา 

(1) อัตราก าลังที่ปฏิบัติงานจริงปีงบประมาณ 2562 
(2) อาจารย์ 

ชาวต่างประเทศ 
(3) อาจารย์ศึกษา

ต่อ 1.1 วุฒิการศึกษา 1.2 ต าแหน่งทางวิชาการ 
ป.
ตร

ี 

ป.
โท

 

ป.
เอ
ก รวม 

อ.
 

ผศ
. 

รศ
. 

รวม 

ป.
ตร

ี 

ป.
โท

 

ป.
เอ
ก รวม 

ป.
โท

 

ป.
เอ
ก รวม 

1. ภาษาไทย(ศศ.บ.) - 6 1 7 6 1 - 7 - - - - - 3 3 

2. ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร (ศศ.บ.) 

- 5 1 6 5 1 - 6 - - - - - 3 3 

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

4. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
(ศศ.บ.) 

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

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

6. สาขาวิชาภาษาจีน 
(ศศ.บ.) 

- 8 1 9 9 - - 9 - 3 - 3 - 2 2 

7. สารสนเทศศาสตร์ฯ
(ศศ.บ.) 

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

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

9. ภาษาไทย (ค.บ.) - 6 4 10 7 3 - 10 - - - - - 1 - 

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 4 - 9 - - - - - 1 1 

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

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

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

16. นิติศาสตร ์(น.บ.) - 8 - 8 3 5 - 8 - - - - - - - 

17. รัฐประศาสนศาสตร ์ - 8 7 15 6 8 1 15 - - - - - 4 4 

18.ออกแบบนิเทศศิลป ์
(ศป.บ.) 

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

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

20. กลุ่มวิชาภาษาฝรัง่เศส - 2 - 2 2 - - 2 - - - - - 1 1 

รวม 6 120 39 165 118 45 2 165 3 5 - 8 - 24 24 

คิดเป็นร้อยละ 3.63 72.72 23.63 - 71.51 27.27 1.21 - - - - - - 14.54 

หมายเหตุ :   

1. ข้อมูลในตารางเป็นข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 
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2. ข้อมูลอาจารย์ศึกษาต่อ เป็นข้อมูลอาจารย์ศึกษาต่อเต็มเวลา ไม่นับรวมที่ศึกษาต่อนอกเวลา 
1.2 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา บุคลากรฝ่ายสนับสนุน
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ปฏิบัติงานประจ าในฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างและภารกิจ จึง
น าเสนอข้อมูลสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2562 ทั้งภาพรวมระดับคณะ และจ าแนกเป็น 3 ผ่าย ที่
สังกัดส านักงานคณบดีโดยมีรายละเอียดเกี่ยววุฒิการศึกษา รวมทั้ งการศึกษาต่อของบุคลากร ดัง
ตารางที่ 3 

ตารางที่  3 ข้อมูลอัตราก าลังของบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต ร์ 
ปีงบประมาณ 2562  

ฝ่าย 

(1) อัตราก าลังท่ีปฏิบัติงานจริงปงีบประมาณ 2562 
2. ศึกษาตอ่ 

1.1 วุฒิการศกึษา 1.2 ประเภทต าแหน่ง 

ต่ า
กว

่า 
ป.
ตร

 ี

 
ป.
ตร

 ี

ป.
โท

 

รวม 
ช านาญ 

การ 

เชี่ยว 

ชาญ 

เชี่ยวชาญ 

พิเศษ 
รวม ป.ตร ี ป.โท รวม 

1. ฝ่ายบริหารท่ัวไป 1 5 2 7 - - - - - - - 

2. ฝ่ายบริการ
การศกึษา - 2 1 3 - - - - - - - 

3. ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

- 1 - 1 - - - - - - - 

รวม 1 8 2 11 - - - - - - - 

 

หมายเหตุ : 
 1. ข้อมูลในตารางเป็นข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 
 

ตอนที่ 2 อัตราก าลัง ปีงบประมาณ 2562 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นหน่วยงานระดับ
ใหญ่ มีจ านวนบุคลากรมากเป็นระดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2562 มีจ านวนนักศึกษา
ภาคปกติประมาณ 2,948 คน และมีจ านวนนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่รวมผลิตกับ
คณะครุศาสตร์ ประมาณ 2,194 คนมีหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนจ านวน 21 
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หลักสูตร ในระดับปริญญาตรี 19 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 2 หลักสูตรจึงก าหนดแผนอัตราก าลัง
บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนดังต่อไปนี้ 

 2.1 อัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการ 

 2.1.1 หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวางแผนอัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการ ประกอบด้วยเกณฑ์ 3 
หลักเกณฑ์ ได้แก่ 

     ก. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ซึ่งระบุจ านวนและคุณวุฒิ
ของอาจารย์ประจ 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. เกณฑ์ภาระงานข้ันต่ าตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย
เกณฑ์ภาระงานและมาตรฐานของคณาจารย์ประจ า 2553 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงจ าเกณฑ์ดังกล่าวมา
พิจารณาความต้องการอัตราก าลังปีงบประมาณ 2562 ตามตารางที่ 5  
        ค. เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2557 ซึ่งก าหนดสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา โดย
มหาวิทยาลัยคิดสัดส่วนข้ันต่ าที่ต่างจากเกณฑ์ที่ก าหนดเป็นร้อยละ 10 เพื่อได้คะแนนการประเมิน 5 
คะแนน ดังตารางนี้ 
  

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวน

นักศึกษาเต็มเวลาต่อ
อาจารย์ประจ า 

สัดส่วนข้ันต่ าจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์
ประจ าที่ต่างจากเกณฑ์คิด

เป็นร้อยละ 10 

1. นิติศาสตร์ 50 : 1 55 : 1 

2. ครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ 30 : 1 33 : 1 

3. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์
ศิลป์ 

8 : 1 9 :1 

4. สังคมศาสตร์ / มนุษยศาสตร์ 25 : 1 27.51 : 1 
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   ง. ร้อยละบุคลากรสายวิชาการ ตามเกณฑ์ สกอ. ก าหนดบุคลากรสายวิชาการ
ระดับปริญญาเอกต่อบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดเท่ากับ ร้อยละ 40 และระดับต าแหน่งทางวิชาการ 
ดังนั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจึงก าหนดเป้าหมายให้มี
บุคลากรสายวิชาการระดับปริญญาเอก มากว่าร้อยละ 60 ของบุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติงานใน
ปีงบประมาณนั้น ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก าหนดแผนการ
พัฒนาบุคลากรบุคลากรสายวิชาการได้รับการพัฒนาเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาเอกและเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ ดังตาราง คือ 
 

เป้าหมายในการพัฒนา 

ปีงบประมาณ 

ปีงบประมาณ 2562 หมายเหตุ 

จ านวน ร้อยละ  

เป้าหมายร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการ ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก 

38 23.60 

เป้าหมายร้อยละของบุคลาการที่เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ ในปีงบประมาณ 

40 25 

 
 
หมายเหตุ  

1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ิมขึ้นปีละ 2 ราย 
2. จ านวนผู้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการปีละ 5 ราย 
3. เกณฑ์มาตรฐาน สกอ.ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาเอกตามเกณฑ์

มาตรฐานร้อยละ 40 เท่ากับ 5 คะแนน  ปัจจุบันมีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก  จ านวน  
38  ราย คิดเป็นร้อยละ 23.60 คณะจะต้องท าการสนับสนุนบุคลากรศึกษาปริญญาเอกอีก  
ราย  รวม  65  ราย จึงจะผ่านเกณฑ์ 

4. เกณฑ์มาตรฐาน สกอ.ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ 60เท่ากับ 5 คะแนน  ปัจจุบันมีอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการจ านวน  40  ราย 
คิดเป็นร้อยละ  25 คณะจะต้องท าการสนับสนุนบุคลากรให้มีต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มอีก 
56.6 คน รวม  96  ราย  
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บทที่ 3 
ความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ 

 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ด าเนินการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
โดยปรับปรุงระบบจ านวนต าแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ ภาคใต้แนวคิดการจ าแนกต าแหน่งออกเป็น
หลายประเภทเพื่อแยกบัญชีเงินเดือนแต่ละประเภทออกจากกัน และให้มีความยืดหยุ่นในการปรับอัตรา
เงินเดือนให้สอดคล้องกับผลงาน โดยจ่ายค่าตอบแทนตามความรู้ความสามารถของข้าราชาการในแต่
ละประเภทเพื่อสะท้อนผลงานอย่างแท้จริง และให้ความส าคัญกับการน าระบบการประเมินสมรรถนะ มา
ใช้ในการบริหารและพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้พัฒนาระบบการบริหารผล
การปฏิบัติราชการ (Performance Management: PM) เพื่อเป็นกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคลากร
อย่างเป็นระบบและขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย โดยการเชื่อมโยง
เป้าหมายการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร หน่วยงาน และบุคลากรเข้าด้วยกัน 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้
สอดคล้องกับการปรับระบบบริหารงานบุคคลดังกล่าว จึงด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
2559-2562 ข้ึน เร่ิมด้วยการส ารวจวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านบุคลากร และก าหนดแผนอัตราก าลังให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน จากนั้นจึงก าหนดมาตรฐานความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ของบุคลากรแต่ละประเภท เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรของคณะ และเป็นเกณฑ์
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การก าหนดเกณฑ์ดังกล่าว ยึดตามแนวทางหนังสือส านักงาน 
ก.พ. ที่ นร10082/ 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 หนังสือ ที่ นร 1008/ว 7 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2553 ประกอบกับข้อมูลจากคู่มือสมรรถนะราชการพลเรือนไทย ที่จ าท าโดยคณะกรรมการโครงการ
สมรรถนะ ส านักงาน ก.พ. และแนวทางการก าหนดสมรรถนะส าหรับข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 

 1. ความหมายของความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

     1.1 ความรู้ความหมายสามามรและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้
หรือทักษะพื้นฐานที่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละสายงานจ าเป็นต้องมีเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ แต่ไม่
สามารถแยกผู้ปฏิบัติงานดีออกจากผู้ปฏิบัติงานปานกลาง 

    1.2  สมรรถนะ (Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจาก ความรู้ 
ทักษะความสามารถและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อ
ร่วมงานอื่น ๆ ในองค์กร เป็นปัจจัยที่ผู้ปฏิบัติงานที่ดีมี แต่ผู้ที่ปฏิบัติงานปานกลางไม่มี หรือเป็น
พฤติกรรมที่บอกความแตกต่างระหว่างผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดี และผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานปานกลาง 
ในอีกความหมายหนึ่ง สมรรถนะเป็นกลุ่มพฤติกรรมที่องค์การต้องการจากข้าราชการหรือบุคลากร 
เพราะเชื่อว่าหากข้าราชการหรือบุคลากรมีพฤติกรรมการท างานในแบบที่องค์การก าหนดแล้ว จะส่งผล
ให้ผู้น้ันมีผลการปฏิบัติงานดี และส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าประสงค์ที่ต้องการ 
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 2. ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน  
   เป็นความรู้ในการปฏิบัติงานที่บุคลากรของคณะและมหาวิทยาลัยที่ทุกคนต้องมี แต่ระดับ

ของความรู้ส าหรับบุคลากรในแต่ละสายงาน และตามประเภทของบุคลากรทั้งประเภททั่วไป ประเภท
วิชาการ ประเภทวิชาชีพ เฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภทบริหาร จะมีรายการความรู้และระดับ
ของความรู้แตกต่างกัน ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานแต่งเป็นสองกลุ่ม คือ 

2.1 ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน เป็นความรู้ความสามารถที่ต้องใช้ใน
การปฏิบัติงาน การมีทักษะและความช านาญในระดับสูง จนได้รับการยอมรับในฝีมือหรือเทคนิคในการ
ปฏิบัติงาน หรือสามารถน าหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ เรียนมาประยุกต์ใช้ กับการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งสามารถให้ค าปรึกษา และน าได้ 

2.2 ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ เป็นความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ
ในการประจ าที่ปฏิบัติ สามารถหาค าตอบในทางกฎหมายได้เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติราชการ 
สามารถตอบข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่หน่วยงานอื่นหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ รวมทั้ง
สามารถแนะน าให้ค าปรึกษาในภาพรวมได้ 

3. ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
    ทักษะหรือความสอดคล่องแคล่วในการท างาน เป็นความสามารถที่เกิดจากการฝึกหัดหรือ

ท าช้ า ๆ เป็นระยะเวลาหนึ่ง ทักษะหรือความช านาญมีส่วนช่วยให้ลดเวลาในการท างาน ช่วยให้เสร็จ
เร็วขึ้น ระดับของทักษะส าหรับบุคลากรแต่ละประเภท แต่ละสายงาน จะมีระดับทักษะแตกต่างกัน ทักษะ
ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานแบ่งเป็นสี่ด้าน คือ 

  3.1 การใช้คอมพิวเตอร์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับเบื้องต้นได้ ใช้โปรแกรมพื้นฐานได้
คล่องแคล่ว หรือ มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรมจนสามารถแก้ไข หรือปรับปรุงเพื่อพัฒนางานได้ หรือมี
ความสามารถในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบงานได้ 

  3.2 การใช้ภาษาอังกฤษ สามารถพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ และสื่อสารให้เข้าใจได้ 
สามารถท าความเข้าใจในสาระส าคัญของเน้ือหาต่าง ๆ ได้ หรือสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อ
สัมพันธ์ในการปฏิบัติงานตามหลักไวยากรณ์และความเหมาะสมในเนื้อหาได้ 

 3.3 การค านวณ มีทักษะในการคิดค านวณข้ึนพื้นฐานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ท าความ
เข้าใจข้อมูลด้านตัวเลขได้ถูกต้อง สามารถใช้สูตรคณิตศาสตร์หรือเครื่องมือต่าง ๆ ในการค านวณ
ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและตัวเลขที่ซับซ้อนได้ สามารถอธิบายชี้แจงความหมายของข้อมูล
ให้เป็นที่เข้าใจได้ 

 3.4 การจัดการข้อมูล สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและพร้อมใช้ รวมถึง
สามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กราฟ รายงาน เป็นต้น สามารถวิเคราะห์และประเมิน
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สรุปผลการวิเคราะห์ น าเสนอทางเลือก ระบุข้อดีข้อเสียโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มี
อยู่ได้ สามารถพยากรณ์หรือสร้างแบบจ าลองพยากรณ์หรือตีความจากข้อมูลที่มีอยู่ได้ 
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4. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 

               สมรรถนะ เป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจาก ความรู้ ทักษะความสามารถ และ
คุณลักษณะอื่น ๆ ที่ท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าบุคลการอื่น ๆ ในองค์กร สมรรถนะ
ของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ก าหนดไว้ แบ่งเป็น
สามกลุ่มคือ  สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะทางการบริหาร (Management 
Competency) และสมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) ซึ่งก าหนดการสมรรถนะและ
การนิยามสมรรถนะแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 
     4.1 สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากร
ทุกต าแหน่ง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ก าหนดข้ึน เพื่อหล่อหลอมค่านิยมและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย รายการ
สมรรถนะหลักตามรอบที่ ก.พ. ก าหนด คณะในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย จึงได้ถือ
ปฏิบัติตามข้อก าหนดนั้น ดังต่อไปนี้ 
        1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation – ACH) หมายถึง ความมุ่งหมายมั่นจะ
ปฏิบัติงานให้ดีหรือให้เกิดมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่ านมาของ
ตนเองหรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดข้ึน อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนา
ผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถ
กระท าได้มาก่อน 
       2) บริการที่ดี (Service Mind - SERV) หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามของ
บุคลากรในการให้บริการเพื่อสนองความต้องการของผู้รับบริการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
               3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise – EXP) หมายถึง ความสนใจใฝ่รู้สั่ง
สม ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับการปฏิบัติงานให้
เกิดผลสัมฤทธิ ์

      4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity- ING) หมายถึง การ
ครองตน และประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสม ทั้งตามหลัก และคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลัก
แนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ่งประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้เพื่อธ ารง
รักษาศักดิ์ศรีแห่งอาชีพข้าราชการและบุคลากรของคณะและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

      5) การท างานเป็นทีม (Teamwork- TW) หมายถึงความตั้งใจจะท างานร่วมกับผู้อื่น เป็น
ส่วนหนึ่งในทีมงาน หน่วยงาน หรือองค์กรโดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีมไม่จ าเป็นต้องฐานะ
หัวหน้าทีม และความสามารถในการสร้างและด ารงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกใหม่ 

4.2 สมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมที่ก าหนดเฉพาะส าหรับต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ตามมาตรา 18 (ข) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
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ทางการบริหารให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สมรรถนะทางการ
บริหารของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามกรอบที่ ก.พ. ก าหนด มีดังนี้ 

 1) สภาวะผู้น า (Leadership-LEAD) หมายถึงความสามารถหรือความตั้งใจที่จะรับบท
ในการเป็นผู้น าของกลุ่ม ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย วิธีการท างาน ให้ทีมปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น เต็ม
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์องค์กร 

 2) วิสัยทัศน์ (Visioning) หมายถึงความสามารถในการก าหนดทิศทาง ภารกิจ และ
เป้าหมายการท างานที่ชัดเจนและความสามารถในการสร้างความร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้ภารกิจบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

3) การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation) หมายถึง ความเข้าใจวิสัยทัศน์และ 
นโยบายภาครัฐและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ของส่วนราชการได้ 
  4) ศักยภาพเพื่อน าการปรับเปลี่ยน (Change Leadership) หมายถึงความสามารถใน
การกระตุ้น หรือผลักดันหน่วยงานไปสู่การปรับเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการสื่อสารให้ผู้อื่นรับรู้ 
เข้าใจและด าเนินการให้การปรับเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นจริง 
  5) การควบคุมตนเอง (Self- Control) หมายถึงความสามารถในการควบคุมอารมณ์
และพฤติกรรมในสถานการณ์ที่อาจจะถูกยั่วยุ หรือเผชิญหน้ากับความไม่เป็นมิตร หรือต้องท างาน
ภายใต้สภาวะกดดัน รวมถึงความอดทนอดกลั้นเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ก่อความเครียดอย่างต่อเน่ือง 
  6)  การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others) 
หมายถึงความตั้งใจที่จะส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาผู้อื่นในระยะยาวจนถึงระดับที่เชื่อมั่นว่าจะ
สามารถมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้นั้นมีอิสระที่จะตัดสินใจการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน
ได้ 
      4.3 สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติ
กรรที่ก าหนดเฉพาะส าหรับสายงานหรือต าแหน่งเพื่อก าหนดลักษณะงานที่ปฏิบัติให้เหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบ และระดับต าแหน่ง และส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติภารกิจให้เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบได้ดียิ่งข้ึน รายการสมรรถนะในข้อนี้เป็นรายการสมรรถนะรวมของทุกประเภทต าแหน่ง ทุก
สายงาน สายงานแต่ละสายงาน จะมีสมรรถนะแตกต่างกัน ข้ึนกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ  และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ก าหนดสมรรถนะแต่ละสายงานประมาณ 3-5 สมรรถนะ รายการ
สมรรถนะในกลุ่มนี้ตามกรอบที่ ก.พ. ก าหนด มีจ านวน 16 สมรรถนะ ดังนี้  
            1) การวิเคราะห์ (Analytical Thinking) หมายถึงการคิดในเชิงสังเคราะห์สถานการณ์ 
ประเด็นปัญหา แนวคิดโดยการแยกแยะประเด็นออกเป็นส่วนย่อย ๆ หรือทีละข้ันตอน รวมถึงการจัด
หมวดหมู่อย่างเป็นระบบระเบียบเปรียบเทียบแง่มุมต่าง ๆ ได้ 
            2) การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking) หมายถึงการคิดในเชิงสังเคราะห์ 
มององค์รวม โดยการจับประเด็น สรุปรูปแบบเชื่อมโยงหรือประยุกต์แนวทางจากสถานการณ์ ข้อมูล 
หรือทัศนะต่าง ๆ จนได้เป็นกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม่ 
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            3) การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น (Caring and Developing) หมายถึงความเอาใจใส่และ
ตั้งใจที่จะส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนาให้ผู้อื่นมีศักยภาพ หรือมีความสุขภาวะทั้งทางปัญญา ร่างกาย 
จิตใจและทัศนคติที่ดีอย่างยั่งยืนเกินกว่ากรอบของการปฏิบัติหน้าที่ 
           4) การสั่งการตามอ านาจหน้าที่ (Holding People Accountable) หมายถึงการก ากับ
ดูแลให้ผู้อื่นปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน 
  5) การสืบเสาะหาข้อมูล (Information Seeking) หมายถึงความใฝ่รู้เชิงลึกที่จะแสวงหา
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ ภูมิหลัง ประวัติความเป็นมา ประเด็นปัญหา หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่จะ
เกี่ยวข้องหรือจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
  6) ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity) หมายถึงการรับรู้ถึง
ข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม และสามารถประยุกต์ความเข้าใจ เพ่ือสร้างสัมธภาพระหว่างกันได้ 
  7) ความเข้าใจผู้อื่น (Interpersonal Understanding) หมายถึงความสามารถในการ
รับฟังและเข้าใจความหมายตรง ความหมายแฝง ความคิดตลอดจนสภาวะทางอารมณ์ของผู้อื่นที่
ติดต่อด้วย 
  8) ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ (Organizational Awareness) หมายถึง 
ความสามารถในการเข้าใจความสัมพันธ์เชิงอ านาจตามกฎหมาย และอ านาจที่ไม่เป็นทางการ ใน
องค์กรของตนเองและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้ง
ความสามารถที่จะคาดการณ์ได้ว่านโยบายภาครัฐ แนวโน้มทางการเมือง เศรษฐกิจสังคม เทคโนโลยี 
ตลอดจนเหตุการณ์ ที่จะเกิดขึ้น จะมีผลต่อองค์กรอย่างไร 
  9) การด าเนินการเชิงรุก (Pro activeness) หมายถึงการเล็งเห็นปัญหาหรือโอกาส
พร้อมทั้งจัดการเชิงรุกกับปัญหานั้นโดยอาจไม่มีใครร้องขอ และอย่างไม่ย่อท้อ หรือใช้โอกาสนั้นให้เกิด
ประโยชน์ต่องานตลอดจนการคิดริเริ่มสร้างความคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับงานด้วย เพื่อแก้ปัญหาป้องกัน
ปัญหา หรือสร้างโอกาสด้วย 
  10) การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน (Concern for Order) หมายถึงความ
ใส่ใจที่จะปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน มุ่งเน้นความชัดเจนของบทบาทหน้าที่ และลดข้อบกพร่องที่
อาจเกิดจากสภาพแวดล้อม โดยติดตาม ตรวจสอบการท างานหรือข้อมูลตลอดจนพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบเพ่ือความถูกต้องของกระบวนงาน 
  11) ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence) หมายถึงความมั่นใจในความสามารถ
ศักยภาพ และการตัดสินใจของตนเองที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผล หรือเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานหรือแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จลุล่วง 
  12) ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการปรับตัว และ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลาย หมายความรวมถึงการ
ยอมรับความเห็นที่แตกต่าง และปรับเปลี่ยนวิธีการ เมื่อสถานาการณ์เปลี่ยนไป 
  13) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication and Influencing) หมายถึง
ความสามารถท่จะสื่อความด้วยการเขียน พูดโดยใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจยอมรับ และสนับสนุน
ความคิดของตน 
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  14) สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality) หมายถึงความซาบซึ้งในอรรถรสและ
เห็นคุณค่าของงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติ รวมถึงงานศิลปะอื่น ๆ และน ามาประยุกต์
ในการสร้างสรรค์งานศิลปะของตนได้ 
  15) ความผูกพันที่มีต่อส่วนราชการ (Organizational Commitment) หมายถึง จิตส านึก
หรือความตั้งใจที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ และเป้าหมายของส่วน
ราชการ ยึดถือประโยชนของส่วนราชการเป็นที่ตั้งก่อนประโยชน์ส่วนตัว 
  16) การสร้างสัมพันธภาพ (Relationship Building) หมายถึงการสร้างหรือรักษา
สัมพันธภาพฉันมิตร เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับงาน 
 5. การบริหารทรัพยากรบุคคล 
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีกระบวนการคัดเลือกและบรรลุแต่ง เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใส และมีคุณภาพ โดยได้จัดท าประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกบุคคล
เพ่ือบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และการบรรจุบุคลากรให้บรรจุและแต่งตั้ง
โดยวิธีการใดวิธีการหน่ึง ดังต่อไปนี้ 
     5.1 สอบแข่งขัน     
         ในการสอบแข่งขันมหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการเพื่ออ านวย
ความสะดวกแก้ปัญหาในการด าเนินการสอบ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันโดยมี
จ านวนและการสอบแข่งขัน ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบ 
เพื่อให้การคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป้าหมายของการสอบแข่งข้ัน และให้ได้บุคลากรที่ตรงกับความ
ต้องการของหน่วยงานโดยการสอบแข่งขันจะต้องมีสูตรการสอบแข่งขัน ประกอบด้วย 
  1) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
           2) ภาคความรู้ ความสามารถเพาะต าแหน่ง 
  3) ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
               5.2 คัดเลือก 
           ส่วนการคัดเลือก มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
คัดเลือกเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกให้สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของต าแหน่งที่คัดเลือก โดยวีการสัมภาษณ์ หรือทดลองปฏิบัติงาน หรือการ
คัดเลือกอย่างอื่นวิธีหนึ่งหรือปฏิบัติหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้การด าเนินการจะต้องเป็นไป
ตามประกาศดังกล่าว 
 6. การพัฒนาบุคลากร 
    การพัฒนาบุคลากรตามหน่วยงานต่าง ๆ คณะจะสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
อย่างทั่วถึง เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงข้ึน เพิ่มประสิทธิภาพของงานที่ปฏิบัติให้
บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยจัดแบ่งเน้ือหาการพัฒนาเป็น 2 กลุ่ม คือ 
     6.1 การพัฒนาบุคลากรด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะเป็นการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้บรรลุผลส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนาดังกล่าว ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านการเรียนการสอน 
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ความรู้เฉพาะด้านในสาขาต่าง ๆ และพัฒนาบุคลกรสายสนับสนุนด้วยความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ หรือ
เทคนิค วิธีการ วิทยาการใหม่ ๆ 
     6.2 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรซ่ึงมีกระบวนการได้แก่ กระบวนการหาข้อมูลบุคลากร
ว่ามีสมรรถนะระดับใด และใครบ้างที่ต้องการให้พัฒนาสมรรถนะใด (Need Analysis) ซึ่งจะเป็นในสาย
งานของตนแตกต่างกัน ส่วนการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร จะต้องเพิ่มเติมให้ผู้บริหารให้ทุก
ระดับ 
 เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ผลดี ตรงจุดประสงค์ของ
บุคลการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และตามความเหมาะสมต่อภารกิจการด าเนินงานของ
คณะ จึงควรจัดให้มีการส ารวจ ความรู้ ความสามารถ และทักษะของบุคลากร จากนั้นจึงส ารวจความ
ต้องการในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ข้อมูลที่ได้จะน ามาใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 7. การธ ารงไว้ซึ่งบุคลากร 
    การด ารงไว้บุคลการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีแนวทางการปฏิบัติตามที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัดให้ คือ มีพิจารณาการเพิ่มข้ันเงินค่าตอบแทนโดยพิจารณาจาก
ความดีความชอบอย่างมีเกณฑ์ที่มีความยุติธรรม ส่งเสริมขวัญก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน ใดด้าน
ค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นเงิน และไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจ าต าแหน่ง ประกันสังคม 
สวัสดิการ ที่ประกอบด้วย การลา ค่ารักษาพยาบาล เงินสวัสดิการที่เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ในส่วนของคณะมีกองทุนสวัสดิการช่วยกันและกัน โดย
ให้บุคลกรสมัครเป็นสมาชิกในหน่วยงาน การให้รางวัลแก่บุคลกรที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในแต่ละปี การ
สนับสนุนทุนเพ่ือการจัดท าผลงานทางวิชาการ และพิจารณาความดีความชอบพิเศษส าหรับบุคลการที่
สามารถพัฒนาตนเองเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในปีการศึกษานั้น ๆ ส่วนที่ประโยชน์นั้น เป็นการใช้
ค่าตอบแทนเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานโดยทั้งสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ล้วนเป็น
เครื่องมือส าคัญในการเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้บุคลกรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิด
ประสิทธิผล จูงใจให้ผู้ที่มีความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานเสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ครอบครัว
ผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น และให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขอันจะน าไปสู่ความรักภักดีต่อองค์กร 
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บทที่ 4  

ยุทธศาสตร์การบริหารพัฒนาบุคลากร 
 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีเป้าหมายในการ
บริหารพัฒนาบุคลการของคณะให้มีจ านวนและคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา และ
แผนยุทธศาสตร์ของคณะ พ.ศ. 2559-2562  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่เป็นแผนงานการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรทุกระดับทั้งผู้บริหาร บุคลากรสายสอน และบุคลากรสายสนับสนุน มีความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถธ ารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ จึง
ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 5 (การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ) ด้านการบริหารและ
การพัฒนาบุคลากรของคณะ ปีงบประมาณ 2562เป็น 3 มิติ มีประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ประเด็น และมี
เป้าประสงค์ดังนี้ 

มิติการพัฒนาบุคลากร ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค ์

มิติการพัฒนา
บุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

1. ความสอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์ 

1. การวางแผนอัตราก าลังให้
เหมาะสมกับภารกิจและทิศทาง
ของคณะ 
 
 

1.1 โครงสร้างและอัตราก าลังตาม
แผนเหมาะสมกับภารกิจและทิศ
ทางการพัฒนาคณะ 
1.2 ระบบการสรรหาและประเมิน
บุคลากรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

1.3 บุคลากรมีกระบวนทัศน์และ
วัฒนธรรมในการบริหารงาน
สอดคล้องกับการบริหารราชการแนว
ใหม่ 

2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพ่ือ 
การบริหารจัดการ 

2.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วย
พัฒนาการบริหารจัดการให้คล่องตัว 

2.2 ช่องทางการสื่อสารด้วยระบบ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
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มิติการพัฒนาบุคลากร ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
2. ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

3. การพัฒนาบุคลกรสู่ความ
เป็น เลิศทางวิชาการและ
วิ ชาชีพ เพื่ อ เป็นที่ พึ่ ง ของ
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากข้ึนใน
ทุก ๆ ปี 
3.2  บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการ 
 พัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งวิชาชีพ 

3.3 บุคลการสายวิชาได้รับพัฒนา 
ศักยภาพด้านการเรียนการสอน 

3.4  บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการ 
พัฒนาด้านประสิทธิภาพด้านการ 
ปฏิบัติงาน 

3.5 บุคลกรได้รับทุนและมีงาน
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ 
3.6  จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการของ
คณะ 

3. ประสิทธิผลของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 
 

4.  การสร้างแรงจูงใจและ
ความมั่นคงวิชาชีพ 

4.1 จัดระบบสวัสดิการเพื่อการสร้าง
ขวัญก าลังใจแก่บุคลากร 

4.2 สนับสนุนการศึกษาต่อในระดับที่
สูง 
     ข้ึนของบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และ 
     สายวิชาชีพ 

5. การเสริมสร้างคุณธรรม 
จ ริ ย ธ ร รม  แ ล ะ เ ผ ยแพ ร่
ความรู้แก่บุคลากร 

5.1 บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมและ 
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

6. การสร้างเสริมการมีส่วน
ร่วมเพื่อสร้างความรัก ความ
สามัคคี 

6.1 บุคลากรมีความภักดีต่อองค์กร 
 

 

รายละเอียดของแต่ละมิติ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
และผู้รับผิดชอบ เป็นดังตารางแผนกลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2559-2562



 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2562            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน้า 20 

 

แผนกลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2562 
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
 ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2562 

1.1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีช่วยพัฒนาการบริหารจัดการ
ให้คล่องตัว 

1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาระงาน 
(Workload) ของอาจารย ์

จ านวนหัวเรือ่งท่ีมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเข้า
มาช่วยในการตัดสินใจ 1 

 

- หัวหน้าส านักงาน
คณบดี 
- ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์
คณะ 1.2 มีช่องทางการส่ือสารด้วย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

1. โครงการเสริมสร้างให้บรกิารส านักงานแก่
บุคลากร 

จ านวนระบบบริการส านักงาน และเว็บเพจใน
การบริการข่าวสารส าหรับบุคลากร 2 

 

2. โครงการพัฒนาระบบบริการนักศกึษา
ออนไลน ์ 

จ านวนเว็บเพจให้บรกิารนักศึกษาเพิ่มข้ึน  
2 

 
  

 

  

 

 

  



 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2562            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน้า 21 

 

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล                 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ปี 2562 

2.1 การพัฒนาบุคลากร
เ ข้ า สู่ ต า แ ห น่ ง ท า ง
วิชาการและก้าวหน้า
ทางวิชาชีพและการ
วิจัย 

1. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ
สร้างผลงานวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละของจ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ครบเกณฑก์ารเข้า
สู่ต าแหน่งทางวิชาการและพัฒนาเข้าต าแหน่งท่ีสูงขึ้น เข้า
ร่วมโครงการ  

70 -รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
-ประธานโปรแกรมวิชา 
 
 

2. โครงการพี่ เ ล้ียงและสนับสนุนทุน เพื่อ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อสร้างผลงาน
ทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 

จ านวนบุคลการสายวิชาการท่ีได้รับการสนับสนุนผ่านระบบ
พี่เล้ียงทางวิชาการและสนับสนุนได้รับการพัฒนาเพื่อเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการและต าแหน่งวิชาการสูงขึ้น ท้ังระดับ
ผศ.และรศ. ไม่น้อยกว่า จ านวนต าแหน่ง/ปี 

-ระดับผศ. ไม่น้อย
กว่า 15 ชิน้งาน 

-ระดับ รศ.  

10 ชิ้นงาน 

3. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อ
เข้าสู่ต าแหน่งช านาญการ 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาเข้าสู่
ต าแหน่งวิชาชีพ จ านวนต าแหน่ง/ปี 

1 -ผู้ช่วยคณบดฝี่ายบริหารฯ 
-หัวหน้าส านักงานคณบด ี

4. โครงส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอนที่จะพฒันาไปสู่การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 

จ านวนเอกสารประกอบการสอนท่ีได้รับการสนับสนุนทุน /
ปกีารศึกษา 
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- รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

- หัวหน้าส างานคณบดี 
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มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 

         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น (ต่อ) 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 

2.2  พัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพ

ของบุคลกรสายวิชาการและ

วิชาชีพ 

1.โครงการอบรมเทคนคิและวิธีจดัการ
เรียนการสอน 

ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการเข้าร่วม
โครงการ 

 
50 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

2. โครงการอบรมพฒันาสื่อการเรียนการ
ออนไลน์ E-learning 

จ านวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วม
อบรม (จากตัวแทนหลักสูตร) 

 
10 

3. กิจกรรมการอบรม/ สัมมนา /ศึกษาดู
งานของบุคลากรสายวิชาการ 

ร้อยละของจ านวนบุคลกรที่อบรม/
สัมมนา/ ศึกษาดูงาน 100 
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มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 

         ยุทธศาสตร์ที่2การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น  

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 

2.3 พัฒนาและสนับสนุนการสร้าง
งานวิจัย และการสร้างสรรค์ 

1. โครงการอบรมส่งเสริมการสรา้งความรู้เพื่อพัฒนา
งานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

จ านวนอาจารย์ที่ท าวิจัยเพิ่มขึ้น
ละคน/ปี 

 

5 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

และบริการวิชาการ 

2. โครงการสนับสนุนและแสวงหาแหล่งทุนภายนอกเพื่อ
เพิ่มงานวิจัย 

มีแหล่งทุนวิจัยเพิ่มข้ึนไม่น้อย
กว่าแหล่ง /ป ี 5 

2.4 สนับสนุนบุคลากรเพื่อการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

1. มีโครงการและงานวิจัยเพื่อพฒันาและบริการวิชาการ
สังคม 

มีแผนงานในการบริการวิชา
สังคม ประจ าปีงบประมาณ ปี
ละ /แผนงาน 

2 

2. มีศูนย์บริการวิชาการสังคม มีศูนย์บริการวิชาการสังคม
เพิ่มข้ึน ปีละ /ศูนย ์ 1 
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มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมแรงจูงใจและความมั่นคงในวิชาชีพ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2562  

3.1 มีระบบสวัสดิการเพื่อการ 
สร้างเสริมขวัญก าลังใจของ   
บุคลากร 

1. การยกย่องเชิดชูด้วยการมอบยกเป็น
บุคลากรเป็นบุคลากรดีเด่นประจ าปี
การศึกษา ทั้งสายสอน สายวิจัย และ
สายสนับสนุน และการให้ผู้ที่เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการสามารถใช้เป็น
ผลในการประเมินการพิจารณาความดี
ความชอบได ้

มีบุคลากรได้รับการคัดเลือกให้เป็น
บุคลากรดีเด่นตามประกาศของคณะ 
มีการท าข้อตกลงในการประเมินเพ่ือเลื่อน
ข้ันเงินเดีอน 

มีการคัดเลือก
บุคลากร ได้รับการ
คัดเลือกให้ได้รับการ
เชิดขูเกียรติอย่างนี้ปี
ละ 3 คน  

-รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
-เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 

3.2 มีการสนับสนุน
การศึกษาต่อในระดับที่
สูงข้ึนของบุคลากรวิชาการ
และสายวิชาชีพ 

2. มีแผนพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย คิดโดยสัดส่วนร้อยละ
ของจ านวนบุคลากรสายสอนมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก ตาม
เกณฑ์ สกอ. 

จ านวนบุคลากรส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก จ านวนคน/ปี 

2  คน 

คณบด ี
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มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความภักดีต่อองค์กร 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 

4.1 ส่งเสริมให้บุคลากรมี
คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และมีจิตส านึกภักดีต่อองค์กร 

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและการปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร 
 

ร้อยละบุคลากรได้รับการส่งเสริมความรู้เรื่องคุณธรรม
และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

4.2 ส่งเสริมให้บุคลการมี
ความภักดีองค์กร 
 

1. โครงการกิจกรรมส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมเพ่ือสร้างความรัก ความ
สามัคคีภักดีต่อองค์กร 

ร้อยละของบุคลากรได้รับการส่งเสริมความภักดีองค์กร 
(ความร่วมมือในภารกิจของคณะ) 

 
 

50 
 
 
 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

  

 

 

  



 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2562            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน้า 26 

 

บทที่ 5  

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

 การติดตามแผนพัฒนาบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้
เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายของแผนพัฒนาบุคลากร เป็นข้ันตอนที่ส าคัญในการน าแผนไปด าเนินการ 
ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน และบุคลากรทุกคนของคณะอย่า งแท้จริง ในการน า
แผนพัฒนาบุคลากรของคณะสู่การปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการปฏิบัติที่ก าหนดไว้ เพื่อให้
แผนพัฒนาบุคลากรของคณะมีความสอดคล้องกันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ มีแนวทาง
การด าเนินงานที่สนับสนุน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ที่ส าคัญคือ ต้องมีการติดตามประเมินผลเพื่อให้
สามารถบ่งชี้ถึงความส าเร็จ ความล้มเหลว ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผน และ
สามารถปรับกลยุทธ์ในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม จึงได้ก าหนดให้โปรแกรมวิชา และฝ่ายงานน า
แผนพัฒนาบุคลากรบูรณาการร่วมกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของฝ่ายงานต่อไป  

 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2559- 2562 ก าหนดแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระดับคณะและโปรแกรมวิชา 

 2. ประเมินผลเป็นรายปีตามตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ โดยให้คณะกรรมการฯ 
เป็นผู้ก าหนดระยะเวลาในการรายงานและการติดตามประเมินผล 

 3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลส าหรับการประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานในระดับ
ปฏิบัติการ ตามระยะเวลาที่ก าหนดให้มีการประเมินแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

 4. ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ทบทวนและปรับปรุง
แผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้านต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง  

 5. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรให้กรรมการประจ าคณะทราบอย่าง
ต่อเน่ืองอยู่อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 
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ข้ันตอนการติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมินผลเป็นรายปีตามตัวชีว้ัด(ตาม

เป้าประสงค ์และยุทธศาสตร)์ 
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รายงานและการติดตามประเมินผล 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

 
 

ฐานข้อมูลการด าเนินงานของ

คณะและหลักสูตรวชิา 
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 ภาคผนวก  
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ภาคผนวก 

 

        1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2562 

         2. แผนพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งทาวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2562 

         3. แบบฟอร์มโครงการส่งเสริมบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 

 

 


