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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 

 

ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 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 เพราะแนวนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมการศึกวิชาชีพ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2562 ท าให้มีจ านวนนักศึกษาลดลง ตลอดจนความต้องการพัฒนาหลักสูตรท าให้ต้อง
เพ่ิมบุคลากรสายวิชาการ เมื่อคิดค่าเฉลี่ยบุคลากรสายวิชาการต่อจ านวนนักศึกษาแล้ว จึงอยู่ในสภาพ
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ที่ยังไม่ต้องเพิ่มบุคลากรสายนี้ แต่อาจจะต้องแสวงอัตราทดแทนบุคลากรที่เกษียรเท่านั้น โดยปัจจุบัน 
พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 167 คน คณะจึงมี
เป้าหมายของการพัฒนาบุคลากรสายนี้ที่มีอยู่ปัจจุบันในด้านการเพิ่มคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก และ
การเพิ่มจ านวนของบุคลากรสู่ต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน สกอ. และพัฒนาการ
ปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัยเป็นคลื่นเพ่ือเป็นการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
อันเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพและมาตรฐานของผู้สอนให้เป็นที่ยอมรับทางด้านวิชาการ  

           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 2 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.) 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (รป.บ.) 

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (ศศ.บ.) 

สาขาวิชาศิลปศึกษา (ค.บ.) 

สาขาวิชาสังคมศึกษา  (ค.บ.) 

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (ศป.บ.) 

สาขาวิชาทัศนศิลป ์ (ศป.บ.) 

กลุม่วิชาภาษาฝรั่งเศส 

สาขาวิชาดนตรี  (ค.บ.) 

หวัหนา้ส านกังานคณบดี 

ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

ฝ่ายบรกิารการศกึษา 

ฝ่ายวิจยัและบรกิารวชิาการ 

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

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

สาขาวิชานิติศาสตร ์(น.บ.) 
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บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย บุคลากรสายสายวิชาการ และ
บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัย สังกัดหลักสูตร 
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 143 - 1 116 26  

3. อาจารย์ชาวต่างประเทศ 9 - 3 6 -  

รวม 179 - 6 134 39  

สายสนบัสนุน (เจ้าหน้าท่ี)       

1. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา - - - - -  

2. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 10 1 6 3 -  

รวม 189 1 12 137 39  

 

หมายเหตุ : 

1. ข้อมูลในตารางข้อมูล ณ  สิงหาคม 2562 
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 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 - - - - - 2 2 

2. ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร (ศศ.บ.) 

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

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

4. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
(ศศ.บ.) 

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

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

6. สาขาวิชาภาษาจีน 
(ศศ.บ.) 

- 9 1 10 10 - - 10 - 3 - 3 - 2 2 

7. สารสนเทศศาสตร์ฯ
(ศศ.บ.) 

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

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

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

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

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

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

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

14. 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.) - 7 - 7 5 2 - 7 - - - - - - - 

17. รัฐประศาสนศาสตร ์ - 8 7 15 7 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 4.95 118 41 165 119 45 2 165 4 4 - 8 - 24 24 

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

1. ข้อมูลในตารางเป็นข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 
2. ข้อมูลอาจารย์ศึกษาต่อ เป็นข้อมูลอาจารย์ศึกษาต่อเต็มเวลาและนอกเวลา 
1.2 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน 

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

ตารางที่  3 ข้อมูลอัตราก าลังของบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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 4 3 7 - - - - - - - 

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

3. ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

- 1 - 1 - - - - - - - 

รวม 1 7 4 10 - - - - - - - 

 

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
ภาคปกติรวมทุกชั้นปี ประมาณ 3,147 คน และมีจ านวนนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
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ที่รวมผลิตกับคณะครุศาสตร์ ประมาณ 2,838 คน มีหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบการจัดการเรียน การ
สอนจ านวน 21 หลักสูตร ในระดับปริญญาตรี 19 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 2 หลักสูตรจึงก าหนด
แผนอัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการ 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 ว่า
ด้วยเกณฑ์ภาระงานและมาตรฐานของคณาจารย์ประจ าปี 2553 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจ าต้องน าเกณฑ์
ดังกล่าวมาพิจารณาความต้องการอัตราก 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

นักศึกษาเต็มเวลา
ต่ออาจารย์ประจ า 

สัดส่วนข้ันต่ าจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาต่อ

อาจารย์ประจ าที่ต่างจาก
เกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 10 

1. นิติศาสตร์ 50 : 1 55 : 1 

2. ครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ 30 : 1 33 : 1 

3. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 8 : 1 9 :1 

4. สังคมศาสตร์ / มนุษยศาสตร์ 25 : 1 27.51 : 1 
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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 

41 24.60 

เป้าหมายร้อยละของบุคลาการที่เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ ในปีงบประมาณ 

45 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  
39  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 



 
 

รายงานแผนพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2562    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หน้า 12 

 

เพราะเชื่อว่าหากข้าราชการหรือบุคลากรมีพฤติกรรมการท างานในแบบที่องค์การก าหนดแล้ว จะส่งผล
ให้ผู้น้ันมีผลการปฏิบัติงานดี และส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าประสงค์ที่ต้องการ 

 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 เรียนมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานใน
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 โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของ
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 และเป้าประสงค์ 

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
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สรุปแผนกลยุทธ ์การพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2562 
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

 ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ปี 2562 

1.1 มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีช่วยพัฒนาการ
บริหารจัดการให้คล่องตัว 

1. โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลภาระงาน 
(Workload) ของอาจารย ์

จ านวนหัวเรือ่งท่ีมีการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเข้ามาช่วยใน
การตดัสินใจ 

1 
 

มีการพฒันาฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 2 ระบบ คือ 
- ฐานข้อมูลค าสั่งการไปราชการ  
- ฐานข้อมูลบุคลากร 

 
บรรล ุ

 
1.2  มีช่องทางการส่ือสารด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

1. โครงการเสริมสร้างบรกิาร
การให้บริการส านักงานแก่
บุคลากร 

จ านวนระบบบริการส านักงาน 
และเว็บเพจในการบริการ
ข่าวสารส าหรับบุคลากร 

2 
 

-การปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะเพื่อให้บริการแก่คณะจารย์
เรื่องขอ้มูล การใช้ข้อมูลต่าง และการประชาสัมพันธ์ข่าว 

 
บรรล ุ

2. โครงการพัฒนาระบบบริการ
นักศกึษาออนไลน์  

จ านวนเว็บเพจให้บรกิาร
นักศกึษาเพิ่มข้ึน 

 
  2 
 

- คณะมีการจัดท าเว็บเพจเพือ่ให้บริการขอ้มูลระบบบริการ
แก่นักศึกษา ในเว็บไซต์ของคณะ2 ระบบ คือ ข้อมูลการผลิด 
ทุนการศกึษา และแหล่งงาน  
 

 

บรรล ุ
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มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล                 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น 

 
กลยุทธ์ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2562 

2.1 การพัฒนาบุคลากรเข้าสู่
ต า แหน่ งทา งวิ ช าก าร และ
ก้าวหน้าทางวิชาชีพและการ
วิจัย 

1. โครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ การสร้างผลงาน
วิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละของจ านวนบุคลากร    
สายวิชาการที่ครบเกณฑก์าร
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ เข้า
ร่วมโครงการ  

70 มีการด าเนินงานจัดโครงการอบรมเชิงปฏับัติการเพื่อการ
เขียนผลงานทางวิชาการ จ านวน  82 คน  

บรรล ุ

2. โครงการพี่เล้ียงและสนับสนุน
ทุน เพื่อพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ เพื่อสร้างผลงานทาง
วิ ชาการ เพื่ อ เข้ า สู่ต าแหน่ ง
วิชาการ 

จ านวนผลงานท่ียืนของทุนเพื่อ
พัฒนาผลงานทางงิชาการของบุ
คลการสายวิชาการท่ีได้รับการ
สนับสนุนผ่านระบบพี่เล้ียงทาง
พัฒนาเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการสูงขึ้น ท้ังในระดับผศ.
และรศ. คิดเป็นชิ้นงาน ไม่น้อย
กว่า  

-ร ะ ดั บ
ผศ. 15  

-ร ะ ดั บ 
รศ. 10 

 

1. มีบุคลากรสายวิชาการยืนขอทุนและท าข้อตกส่งโครงร่าง
ต าราและเอกสารในระดับ ผศ. จ านวน   29  ผลงาน 
2. มีบุคลากรสานยวิชาการยื่นของทุ่นและท าข้อตกส่งโครง
ร่างต ารา หนังสือ และเอกสารค าสอนจ านวน  16 ผลงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 

บรรล ุ
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กลยุทธ์ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

 

3. โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนเพื่อ เข้า สู่ต าแหน่ง
ช านาญการ 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน
ได้รับการพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่ง
วิชาชีพ จ านวนต าแหน่ง/ป ี

1  - ยังไม่ได้ด าเนินการ ยังอยู่ในระดับด าเนินการ ยังไม่มี
ผลงานท่ีปราฏชัด ไมบ่รรล ุ

 

4. โครงส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดท าเอกสารประกอบการสอน
ท่ีจะพัฒนาไปสู่การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

จ านวนเอกสารประกอบการ
สอนท่ีได้รับการสนับสนุนทุน /
ปกีารศึกษา อย่างน้อยจาก
จ านวนผลงานผู้เข้ารว่ม
โครงการอย่างน้อย 

10 - บุคลากรมีเอกสารประกอบการสอนท่ีส าเร็จและได้รับทุน
สนับสนุน จ านวน  24 คน  และมีผู้พัฒนาผลนส าเร็จ
จ านวน 13 ผลงาน 
    
    
 

บรรล ุ

 

5. โครงการอบรมเพือ่พฒันา
ศักยภาพด้านการเรยีนสอน
บุคลากรสายวิชาการ 

ร้อยบุคลการสายวิชาการได้รับ
พัฒนาศักยภาพด้านการเรยีน
การสอน 

80 - มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการเทคนิกการ
จัดการเรยีนการสอนสู่ไทย 4.0 จ านวน  138 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
 

บรรล ุ
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มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น (ต่อ) 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ปี 2561 

2.2  พัฒนาศักยทางวิชาชีพ

ของ     บุคลกรสายวิชาการ

และวิชาชีพ 

1.โครงการอบรมเทคนคิและวิธี
จัดการเรยีนการสอน 

ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ
เข้าร่วมโครงการ 
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- มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง
การจัดการเรยีนการสอนสู่ศตวรรษท่ี 21 วันท่ี 24 ม.ค.
2561 จ านวน 128 คน  (คิดเป็นร้อยละ 73.14  

บรรลเุ 

2. โครงการอบรมพฒันาสื่อ
การเรยีนการออนไลน์ E-
learning 

จ านวนบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ี
เข้าร่วมอบรม (จากตัวแทน
หลักสูตร) 

 
25  
 

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

บรรล ุ

3. กิจกรรมการอบรม/ 
สัมมนา /ศึกษาดูงานของ
บุคลากรสายวิชาการ 

ร้อยละของจ านวนบุคลกรที่
อบรม/สัมมนา/ ศึกษาดูงาน 100 

- มีบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรม สัมมนาและศึกษาดู
งานประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 165 คน     
(คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

บรรล ุ
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มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ที่2 การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น  

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2561 

2.3 พัฒนาและสนับสนุนการ
ส ร้ า ง ง า น วิ จั ย  แ ล ะ ก า ร
สร้างสรรค์ 

1. โครงการอบรมส่งเสริมการ
สร้างความรู้เพื่อพัฒนา
งานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

จ านวนอาจารย์ท่ีท าวิจัยเพิ่มขึ้น
ละคน/ปี 

 

5 

- บุคลากรมีการเข้าร่วมโครงการ ดังน้ี 
  1. อบรมการเขียนรายงานการวิจัยเชิงพื้นท่ี วันท่ี 21 
มิ.ย.2561 จ านวน 10 คน 
  2. อบรมเชิงปฏิบัติการพฒันาโจทย์วิจัยและข้อเสนอ
การวิจัย เพือ่รองรับแหล่งทุนต่าง ๆ วันท่ี 4 ก.ค.2561 
จ านวน 19 คน 

บรรล ุ

2. โครงการสนับสนุนและ
แสวงหาแหล่งทุนภายนอก
เพื่อเพิ่มงานวิจัย 

มีแหล่งทุนวิจัยเพิ่มข้ึนไม่นอ้ยกว่า 
แหล่ง /ป ี 5 

ในมี 2562 บุคลากรได้รับทุนสนับสนุกการสร้างงานวิจัย
จากแหงทุน สกว. จ านวน 5 ทุน และวช. 2 ทุน บรรล ุ

2.4 สนับสนุนบุคลากรเพื่อการ
บริการวิชาการแก่สังคม 

1. มีโครงการบรกิารวิชาการ
สังคม 

มีแผนงานในการบริการวิชาสังคม 
ประจ าปีงบประมาณ ปีละ /
แผนงาน 

2 

 - คณะมีแผนงานโครงการบริการวิชาการ ให้แก่ 
เทศบาลต าบลตลาดแค อ.โนนสูง เทศบาลต าบลหนอง
บัวสะอาด  อ.บัวใหญ่  ,บ้านหนองพลวง  อ.จักรราช 

บรรล ุ

2. มีศูนย์บริการวิชาการสังคม มีศูนย์บริการวิชาการสังคม
เพิ่มข้ึน ปีละ /ศูนย ์ 1 

บ้านห้วงยาง ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ 
บรรล ุ
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มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมแรงจูงใจและความมั่นคงในวิชาชีพ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ปี 2561 
3.1 มีระบบสวัสดิการเพือ่การ 
สร้างเสริมขวัญก าลังใจของ    
บุคลากร 

1. โครงการกองทุนสมาชิก
สวัสดิการเพื่อการสร้างขวญั
ก าลังใจแก่บุคลากร 

การยกยอ่งบุคลากรดีเด่นประจ าปี  

3  คน 

มีการมอบโล่บุคลากรดีเด่น ประจ าปี 2562 จ านวน 
4 ท่าน คือ อาจารย์วิจยัดีเด่น 2 คน 2. อาจารย์
ผู้สอนดีเด่น  1 คน และเจ้าหน้าท่ีดีเด่น 1 คน 

บรรลุ 

3.2 มีการสนับสนุนการศกึษา
ต่อในระดับท่ีสูงขึ้นของ
บุคลากรวิชาการและสาย
วิชาชีพ 

2. มีแผนพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย  คิดโดยสัดส่วน
ร้อยละของจ านวนบุคลากร
สายสอนมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ตามเกณฑ์ สกอ. 

จ านวนบุคลากรส าเร็จการศกึษา
ในระดับปริญญาเอก จ านวนคน/
ป ี 2  คน 

- มีบุคลากรส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอก 
  จ านวน  2 คน   ได้แก่ 
  1. อ.ธนเศรษฐ ชะวางกลาง สาขาภาษาอังกฤษ 
  2. อ.ธนัญญา วิริยปัญญานนท์ 
 

 
 

บรรลุ 
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มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 

         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความภักดีต่อองค์กร 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 
ปี 2561 

4.1 ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ บุ ค ล า ก ร มี
คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมี
จิตส านึกภักดีต่อองค์กร 

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและการปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
บุคลากร 
 

ร้อยละบุคลากรได้รับการส่งเสรมิ
ความรู้เรือ่งคุณธรรมและการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ร้อยละ  

 
80 

- โครงการอบรมปรับกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงาน 
และการใชห้ลักธรรมทางพระพทุธศาสนาเพื่อปรับใช้
ใช้ในการปฏิบัติงาน  ท่ีวัดพระนารายณ์ วันท่ี 19 
พฤศจิกายน 2561  มีบุคลากรเข้าร่วมจ านวน 125 
คน คิดเป็นรอ้ยละ    
-โครงอบรมความรู้กฎหมายในการปฏิบัติงาน 
จ านวน 35 คน  
ท้ังสองโครงการเฉล่ียบุคลากรเข้าร่วมiร้อยละ 96.96 

บรรล ุ

4.2 ส่งเสริมให้บุคลการมีความ
ภักดอีงคก์ร 
 

1. โครงการกิจกรรมส่งเสริม
การมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความ
รัก ความสามัคคีภกัดตี่อ
องคก์ร 

ร้อยละของบุคลากรได้รับการ
ส่งเสริมความภักดีองค์กร 
(ความร่วมมือในภารกิจของคณะ) 

 
 

80 
 

โครงการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี 2563 -2567 และการแผนเพือ่การ
พัฒนาคณะ  จ านวน  156  คน วันท่ี 21-22   
มกราคม 2562 ณ โรงแรมเคชิงตัน เขาใหญ ่
-โครงการจัดวดัครบรอบ 44 ปี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสาสตร์ท่ีให้บุคลการเข้าร่วมด าเนินการ
กิจกรรม จ านวนท้ังหมด  วันท่ี 24 พศจิกายน 2561 

บรรล ุ
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บทที่ 5  

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

 

 การติดตามแผนพัฒนาบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้
เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายของแผนพัฒนาบุคลากร เป็นข้ันตอนที่ส าคัญในการน าแผนไปด าเนินการ 
ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน และบุคลากรทุกคนของคณะอย่างแท้จริง 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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รายงานสรุปและประเมินผลแผนแผนพัฒนาบุคลากรและคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

รายงานสรุปแผนพัฒนาบุคลากร ปี พ.ศ. 2561 

     ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีแผนยุทธศาสตร์ว่า  “การ
บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ” ซึ่งมีประยุทธศาสตร์อยู่ 2 ประเด็น คือ คือ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น  คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของคณะโดยจัดท า
แผนพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรของคณะ แบ่งเป็น 3 มิติและมีประเด็น
ยุทธศาสตร์ 6 ประเด็น และได้ด าเนินการพัฒนาบุคลกรของคณะตามแผนในปีงบประมาณ 2561 จนสิ้น
ปีงบประมาณแล้ว คณะกรรมจึงของสรุปรายงานแผนการพัฒนาบุคลากรตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้
ตามแผน ตามต่อไปนี้ 

             1. มิติความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ ได้ก าหนดประยุทธศาสตร์ 2 ประเด็น และมี 5 
เป้าประสงค์ ดังนี้    

                 1.1 การวางแผนอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจและทิศทางของคณะ ๆ ได้ก าหนดไว้ 
 3 เป้าประสงค์ คือ 

                    1) โครงสร้างอัตราก าลังตามแผนเหมาะสมกับภารกิจและทิศทางการพัฒนาคณะ โดย
มีบุคลากรเหมาะสมและเพียงพอต่อการพอ ตามแผนอัตราก าลังของหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย
ก าหนดไว้ 

          2) ระบบการสรรหาและประเมินบุคลากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ ตามระเบียบ
ของการได้มาซึ่งบุคลกรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

          3) บุคลากรมีกระบวนทัศน์และวัฒนธรรมในการบริหารสอดคล้องกับการบริหาร
ราชการแนวใหม่ โดยมีการอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารราชการตามแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์
ทางกองบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย และตามแผนพัฒนางบประมาณประจ าปีอย่างต่อเน่ือง 

                  1.2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ตามแผนได้ก าหนดกลยุทธ์ 2 กล
ยุทธ์ มีโครงการพัฒนา 3 โครงการ ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด มีผลของการด าเนินการบรรลุเป้าหมาย
ตามกิจกรรม /โครงการและตัวชี้วัดทั้ง 3 ตัวชี้วัด  

 2. มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
คือ การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น ประกอบด้วย 2 
กลยุทธ์ และมีรายงานตามแผนตามโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายและผลส าเร็จของแผน ดังนี้  
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                   2.1  พัฒนาศักยภาพวิชาชีพของบุคลากรสายวิชาการและวิชาชีพ 

                        1) โครงการอบรมเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอน มีร้อยละของบุคลากร
สายวิชาการก าหมดค้าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 50 มีบุคลกรเข่าวามโครงการอบรมเรื่องการจัดการเรียน
การสอนสู่ศตวรรษที่ 21 จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยของจ านวนอาจารย์ของคณะทั้งหมด เป็น  73.14 
เปอร์เซ็นต์ ถือว่าบรรลุเป้าหมาย  

        2) โครงการอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ E-learning ก าหนด
ตัวชี้วัดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายรวมโครงการจ านวน 25 คน ได้มีการจัดอบรมจ านวน 3 กิจกรรม มี
จ านวนบุคลากรเข้าร่วมทั้งหมด 40 คน ถือว่าบรรลุเป้าหมาย 

               3) กิจกรรมอบรม /สัมมา/ศึกษาดูงานของบุคลการสายวิชาการ มีตัวชี้วัด 100 
เปอร์เซ็นต์ของบุคลากรสายวิชาการของคณะทั้งหมด คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ของบุคลากรทั้ง ถือว่า
บรรลุเป้าหมาย 

                     2.2 พัฒนาและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ตามแผนได้ก าหนด
โครงการกิจกรรมในการพัฒนาไว้ 2 กิจกรรม คือ 

   1) โครงการอบรมส่งเสริมการสร้างความรู้เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ตัวชี้วัดคือมีจ านวนอาจารย์ที่ท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพิ่มข้ึนปีละ 5 คน มีผู้สนใจเข้าอบรมตาม
โครงการเขียนรายงานวิจัยเชิงพื้นที่ จ านวน 10 คน และเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโจทย์จัยและ
ข้อเสนอวิจัย เพ่ือรับแหล่งทุนต่าง ๆ จ านวน 19 คน ถือว่าบรรลุตามแผน 

          2) สนับสนุนบุคลากรเพ่ือการบริการวิชาการแก่สังคม มีโครงการ/กิจกรรม 2 โครงการ 
คือ  โครงการบริการวิชาการมีศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม ได้ก าหนดตัวชี้วัด คือการมีแผนงานในการ
บริการวิชาการสังคม 2 แผ่นงาน มีจ านวนแผ่นงานการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม คือ แผนงาน
ในการบริการวิชาการ เทศบาลต าบลตลาดแค อ าเภอพิมาย และต าบลหนองบัวสะอาด ส่วน
ศูนย์บริการวิชาการสังคมเพิ่มข้ึนปีละ  1 ศูนย์ ได้มีการแผนการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการที่ชุมชนบ้าน
ห้วยยาง ต.ห้วยยาง อ. บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา การพัฒนาด้านการบริการวิชาการทางสังคมถือว่า
บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ 2561 

 มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมแรงจูงใจและความมั่นคงในวิชาชีพ     

กลยุทธ์ 3.1 มีระบบสวัสดิการเพื่อสร้างเสริมขวัญก าลังใจของบุคลากร มีโครงการมอบโล่รางวัล
และเกียรติบัตรแก่อาจารย์ดีเด่นและเจ้าหน้าทฝ่ายสนับสนุนดีเด่นประจ าปี จ านวน 4 รางวัล การมอบ
ช่อดอกไม้และจัดป้ายแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งในการด ารงแหน่งทางวิชาการและ
ส าเร็จการศึกษา แต่ยังมีองค์ระของยุทธศาสตร์น้ี คือการส่งเสร็มพัฒนานาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้า
เข้าต าแหน่งทางวิชาชีพ 1 คนต่อปีการศึกษา ยังไม่บรรลุ จึงบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด  
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กลยุทธ์ที่  3.2 มีการสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึนของบุคลากรสายสอนและวิชาชีพ  
มีแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย คือสัดส่วนร้อยละของจ านวนบุคลากรสายสอนมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกตามเกณฑ์ สกอ. มีตัวชี้วัดมีจ านวนบุคลการส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
จ านวน 2 คน ในปีการศึกษา 2562 มีจ านวนบุคลากรส าเร็จการศึกษาส าเร็จกับมา จ านวน 2 คน ถือ
บรรลุในระดับกลยุทธ์น้ี 

มิติที่ 3  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล  

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความภักดีต่อองค์กร ได้
ก าหนดกลยุทธ์ในแผนพัฒนาไว้ 2 กลยุทธ์ คือ 

          1) ส่งเสริมให้บุคลกรมีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และมีจิตส านึกภักดีต่อองค์กร มีกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของ
บุคลากร ทั้งทางด้านการอบรมด้านกฎหมาย และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงานและการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และโครงการส่งเสริมกิจกรรม
ทางศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจ าปี เทศกาลวิสาขบูชาร าลึก ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลจังหวัด
นครราชสีมา และร่วมการเวียนเทียนในวันส าคัญทางศาสนาที่ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ และการ
ท าบุญตักบาตรทุกวันพุธตลอดภาคปีการศึกษา  

        2) กลยุทธ์ด้านส่งเสริมบุคลากรมีความภักดีต่อองค์กร มีโครงการและกิจกรรมส่งเสริม
การมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีภักดีต่อองค์กรแผนกิจกรรม คือ การเข้าร่วมกิจกรรมของคณะที่จัด
ข้ึน เช่น กิจกรรมวันวิชาการของคณะ การเข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดในการพัฒนาคณะตาม
โครงการอบรมความรู้ในการปรับกระบวนทัศน์วัฒนธรรมในการท างานสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจนถึง
กิจกรรมที่แสดงความภักดีต่อสถาบัน  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนม์พรรษาของรัชกาลที่ 10  และกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ โดยก าหนดค้าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 80 เปอร์เซ็นต์ มีจ านวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งหมดตลอดปีและกิจกรรม จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ  85.81 ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ในกลยุทธ์
นี ้

จากมิติการพัฒนาทั้ง  3 มิติ ใน  4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 10 กลยุทธ์ ตามที่กล่าว
มาสามารถสรุปผลส าเร็จของผลที่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด 9 กลยุทธ์ และไม่บรรลุเป้าหมายตามแผน
1 กลยุทธ์ แสดงผลในรูปแบบตาราง ต่อไปนี ้
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ตารางสรุปการประเมินแผนพัฒนาบุคลากรตามมิติ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

มิติที่ /ด้าน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ กลยุทธ์ที่ บรรลุ ไม่บรรลุ 
มิติที่ 1  
ด้าน
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1  
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพ่ือการบริหารจัดการ 

ก ล ยุ ท ธ์ ที่  1  มี ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศที่ช่วยพัฒนาการบริหาร
จัดการให้คล่องตัว 

  

กลยุทธ์ที่ 2 มีช่องทางการสื่อสารด้วย
ร ะบบ เทค โน โล ยี ส า ร สน เ ทศที่ มี
ประสิทธิภาพ 
 

  

มิติที่ 2  
ของการบริหาร
ทรัพยากร
บุคลากร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ที่ 2 
การพัฒนาบุคลากรสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อ เป็นที่พึ่ งของ
ท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการและก้าวหน้าทาง
วิชาชีพและการวิจัย 

  

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการของบุคลากรสายวิชาการและ
วิชาชีพ 

  

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาและสนับสนุนการ
สร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

  

กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนบุคลากรเพื่อการ
บริการวิชาการ 

  

มิติที่ 3  
ประสิทธิภาพ
ของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
การส่งเสริมแรงจูงใจและ
ความมั่นคงในวิชาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 7 มีระบบสวัสดิการเพื่อการ
สร้างเสริมขวัญก าลังใจของบุคลากร 

  

กลยุทธ์ที่ 8 มีการสนับสนุนการศึกษา
ต่ อ ในระดั บที่ สู ง ข้ึ นของบุ คลากร
วิชาการและวิชาชีพ 

  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   4 
ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมและความภักดีต่อ
องค์กร 

กลยุทธ์ที่  9 ส่ ง เสริมให้บุคลากรมี
คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม  ป ฏิ บั ติ ต า ม
จรรยาบรรณวิชาชีพและมีจิตส านึก
ภักดีต่อองค์กร  

  

กลยุทธ์ที่  10 ส่ง เสริมให้บุคลากรมี
ความภักดีองค์กร 

  

 

  จากตารางที่แสดงมิติ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย คือ มิติที่  3 
ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคลากร  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 การส่งเสริมแรงจูงใจและ
ความมั่นคงทางวิชาชีพ  มีอยู่ 1 กลยุทธ์ ที่ไม่ผ่าน คือ กลยุทธ์ที่ 4 ซึ่งมีกิจกรรมโครงการตามตัวชิวัดไม่
บรรลุค่าเป้าหมายคือ ไม่มีจ านวนไม่มีบุคลากรฝ่ายสนับสนุนได้เข้าต าแหน่งทางวิชาชีพตามตัวชี้วัด ซึ่ง
อยู่เหนือการควบคุมได้ คณะควรจัดส่งเสริมเพิ่มกิจกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาในแผนพัฒนาต่อไป 
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ประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 การประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นการประเมินผลด้วยรูปแบบ CIPP Model ที่ให้
ความส าคัญกับการประเมินโครงการในทุกด้าน ตั้งแต่สิ่งแวดล้อม ข้อมูลน าเข้า กระบวนการ และ
ผลผลิต ที่สามารถบ่งชี้ถึงจุดเด่นจุดด้อยของแผนและบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์ของแผนได้ 4 ด้าน คือ 1) การ
ประเมินบริบท (Context Evaluation) 2) การประเมินข้อมูลน าเข้า (Input Evaluation) 3) การประเมิน
กระบวนการ (Process Evaluation) และ 4) Product Evaluation) มีลายละเอียด ดังนี้ 

1. การประเมินบริบท  

   เป็นการประเมินเพื่อค้นหาเหตุผลในการก าหนดวัตถุประสงค์ของแผน โดยจะระบุถึง
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อแผน ระบุถึงความต้องการและโอกาสที่
เกิดข้ึน รวมทั้งการคาดการณ์ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาที่จะเกิดข้ึน เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อม 
โอกาส แรงผลักดันภายนอก และเงื่อนไขภายในแผนงานในด้านโครงสร้างการบริหารงาน การ
วางแผนด าเนินการ และการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรและฝ่ายงานต่าง ๆ ของคณะและ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการเปรียบเทียบระหว่างการปฏิบัติจริงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มีวัตถุประสงค์
ใดบ้างที่ไม่สามารถจะบรรลุเป้าหมายได้                     

 1.1 เหตุผลในการก าหนดวัตถุประสงค์ของแผน 

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ก าหนดให้มีแผนพัฒนาบุคลากรประจ างบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นแผนงานที่อยู่ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของคณะระยะ  4 ปี 
(2559-2562) แผนดังกล่าวได้ก าหนดรูปแบบของการพัฒนาบุคลากรเป็นหลายรูปแบบ ส าหรับใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่พึงประสงค์ ทั้งทางด้านความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะและมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของคณะ ตลอดถึงตอบสนองตัวชี้วัดด้าน
คุณภาพบุคลากรสายวิชาการตามเกณฑ์ของสกอ. และเป็นการน ายุทธศาสตร์ของคณะสู่การปฏิบัติ
สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งสามารถน าผลสัมฤทธิ์ของแผนบุคลากรใน
ปีงบประมาณนี้ เพื่อการเป็นข้อมูลแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรใน
ปีงบประมาณต่อไป 

 1.2 สภาพแวดล้อมภายในที่อาจมีผลกระทบต่อแผน 

    เนื่องจากคณะมีบุคลากรจ านวนมาก และมีหลากหลายหลักสูตร ซึ่งบุคลากรมีทัศนะและมี
วุฒิทางการการศึกษาตามสาขาวิชาที่เรียนมา มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะทางสูง และบุคลากร
บางส่วนเคยชินอยู่กับระบบการปฏิบัติราชการยึดติดแนวคิดแบบเดิม ๆ ไม่สนใจต่อความก้าวหน้าใน
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วิชาชีพ ตลอดจนถึงการไม่มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่จะต้องมีการพัฒนาตนเองให้
เหมาะสมกับฐานะทางวิชาชีพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้อันจะมีส่งผลให้แผนการพัฒนาบุคลกรไม่บรรลุเป้าหมาย
ตามก าหนด  

อนึ่ง สภาพแวดล้อมภายในที่จะส่งผลกระทบก็คือ บุคลากรจ านวนมากและผู้บริหารในระดับ
หลักสูตรบางหลักสูตรวิชา ยังไม่มีความเข้าใจและไม่ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการงานด้าน
สมรรถนะของบุคลากรอย่างจริงจัง ไม่มีการวางแผนระดับหลักสูตรรวมกันในทิศทางเดียวกัน ท าให้การ
จัดกิจกรรมและโครงการพัฒนาบุคลกรของคณะไม่บรรลุเป้าหมายและจะเป็นผลต่อการการพัฒนา
บุคลากรอนาคตแบบไร้ทิศทางและไม่ตอบแผนพัฒนาบุคลากรของคณะได้ 

1.3 สภาพแวดล้อมภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อแผน 

    ในการจ าแผนพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ถือว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกมีส่วนส าคัญมาก เนื่องจากในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ได้ก าหนดประเด็นการประเมินผลด้านการ
บริหารการศึกษาตามล าดับความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาว่า สถาบันอุดมศึกษาได้มีการก าหนดรับผิดชอบและสมรรถนะที่ต้องการ
ของบุคลากรแต่ละต าแหน่งที่สอดคล้องกับภารกิจ ลักษณะงาน รวมถึงจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายงานโดยใช้การะบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ เพื่อการพัฒนาบุคลากรที่จะช่วยให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

นอกจากนี้ การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีการด าเนินการด้านสมรรถนะไปบ้าง
แล้ว จึงเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรของคณะต้องให้ความร่วมมือในการด าเนินการด้านสมรรถนะของ
คณะ จนท าให้การด าเนินงานตามแผนประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 

1.4 การคาดการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น 

    ตามแผนพัฒนาบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ได้ก าหนดกลยุทธ์การน าสมรรถนะของคณะมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง 
ๆ สิ่งที่จะเกิดปัญหาก็คือเรื่องการที่ประธานหลักสูตรและคณบดียังไม่สามารถประเมินสมรรถนะของใน
การปฏิบัติงานได้ กับทั้งหลังสูตรต่าง ๆ ยังไม่สามารถก าหนดทิศทาง หรือมีอิสระในการที่จะพัฒนาตน
ได้อย่างแท้จริง เพราะต้องข้ึนอยู่กับแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่อาจท าให้แผนการพัฒนา
บุคลากรได้บรรลุเป้าหมาย 

นอกจากนี้ ในอนาคตหากการประเมินสมรรถนะของบุคลากรถูกใช้เพียงแค่การประเมินความดี
ความชอบเท่านั้น แต่ไม่ได้ค านึงถึงผลแห่งสมรรถนะที่ผลของการการด าเนินงานของบุคลากรอย่าง
จริงจัง การพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร ก็อาจถูกละเลยไม่ได้รับความส าคัญได้ เนื่องจาก
ไม่เห็นประโยชน์ที่จะได้รับอย่างเป็นรูปธรรม 
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1.5 เงื่อนไขภายในแผนงานในด้านโครงสร้างของการบริหารงาน 

    ในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งในระดับคณะยังไม่สามารถควบคุมและพัฒนาบุคลากรของตนเองได้ ยังอิง
อยู่กับโครงสร้างของมหาวิทยาลัย การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศตามที่คณะต้องการ
รวมถึงการสรรหาบุคลากรอัตราก าลังจึงอิงอยู่กับโครงสร้างของมหาวิทยาลัยและยังไม่มีมาตรการเพื่อ
บังคับให้บุคลากรทุกคนต้องพัฒนาตนเองได้ ซึ่งจะท าให้แผนพัฒนาที่ท าไว้ไม่สามารถบรรลุได้ 

    1.6 การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างแผนกต่าง ๆ 

        อย่างเห็นได้ชัดก็คือก่อนจัดท าแผนพัฒนาบุคลกรมีการส ารวจความต้องการเพื่อการ
พัฒนาตนเองสู่ระดับบุคลากรรายบุคคล แต่ก็มีบุคลากรบางส่วนไม่ใส่ใจในการที่ท าแผน กับทั้งการ
บริหารระดับหลักสูตรยังไม่มีการจัดท าแผนของบุคลากร จึงท าให้การด าเนินการเพื่อให้มาซึ่งสมรรถนะ
ของคณะ ตลอดจนการใช้สมรรถนะเพื่อการพัฒนาตนเองไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจะเป็น และยัง
พบว่าการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ยังต่ ากว่าที่คาดการณ์ไว้บ้าง ซึ่งควรบรรจุแนวทางแก้ไขปัญหานี้
เอาไว้ในแผนระยะต่อไป 

   1.7  การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของแผน 

        จากวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ซึ่งมีอยู่  2 ข้อ 
ได้แก่ 

        1) เพื่อจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการมีศักยภาพ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญใน
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
        2) เพ่ือก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 

จากการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาบุคลาการของคณะตามที่ก าหนดเอาไว้สามารถ
สรุปข้อดีและข้อจ ากัดของแผน ข้อดี มีการท ามีการก าหนดวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ อัต
ลักษณ์ และยุทธศาสตร์ของคณะ ข้อจ ากัด วัตถุประสงค์เขียนไว้กว้างจนเกินไป ควรระบุให้ชัดเจนใน
ประเด็นที่ต้องการพัฒนาให้เห็นภาพ เพ่ือง่ายต่อการด าเนินงานและวัตถุประสงค์ได้ 

2. การประเมินข้อมูลน าเข้า 

 เป็นการประเมินเพื่อน าเสนอข้อมูลส าหรับก าหนดวิธีการในการใช้ทรัพยากรเพื่อให้โครงการ
บรรลุถึงวัตถุประสงค์ โดยจะระบุให้ทราบข้อมูลน าเข้า ดังนี้ 

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

ด าเนินไปได้ เช่น หน่วยงาน เวลา เงินทุน อาคารสถานที่ และอุปกรณ์เครื่องมือ เป็นต้น 
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2.1 ความสามารถ สมรรถภาพ และความรับผิดชอบของบุคคลและของหน่วยงานที่บริหาร 

    แผนงาน 

         การบริหารแผนงานดังกล่าว มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดของการด าเนินงาน 1  ชุด 
คือคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา  

 จากคุณสมบัติหรือศักยภาพของบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง ส่งผลให้การด าเนินงานประสบ
ผลส าเร็จในการด าเนินงานเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ในอนาคตคณะควรตั้งคณะกรรมการมาจากบุคลกรที่มี
ความเข้าใจในการจัดท าแผนที่มีความถ้าทายเพิ่มข้ึน เพราะกรรมการชุดปัจจุบันแม้จะท าแผนให้บรรลุ
เป้าหมายเกือบทั้งหมด แต่ก็ยังเป็นแผนหรือกลยุทธ์ที่ยังน าการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศได้ 

 2.2 กลยุทธ์ที่ท าให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ 

             ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของคณะได้ก าหนดไว้ 3 มิติ  10 กลยุทธ์ที่ บรรลุเป้าหมาย 
9 กลยุทธ์ ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 7 มีระบบสวัสดิการเพื่อการสร้างเสริมขวัญ
ก าลังใจของบุคลากรคณะไม่มีการจัดโครงการตามแผนไว้ในปีงบประมาณ โดยมากบุคลการของคณะ
จะเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ กับที่มหาวิทยาลัยจัดข้ึน ซึ่งมีการเข้าร่วมบ้างแต่สามารถบรรลุเป้าหมายได้  
อย่างไรก็ตามในแผนระยะต่อไป คณะจัดท าแผนและสรรหางบประมาณเพื่อให้เกิดการด าเนินงานและ
บรรลุเป้าหมาย ในส่วนที่บรรลุเป้าหมาย 9 กลยุทธ์ เป็นส่วนที่ทางคณะได้ก าหนดทิศทางไว้ตามแนว
การพัฒนาบุคลกรของมหาวิทยาลัยแน่นอน และมีงบประมาณสนับสนุนเป็นอย่างดี  

2.3 ข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการน ากลยุทธ์ไปใช้ รวมโอกาสด้านต่าง ๆ ที่ช่วยให้แผนด าเนินไปได้  

ข้อมูลและโอกาสที่ช่วยให้แผนงานด าเนินได้ คือ 

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

                 เป็นแนวทางในการจัดท าแผนในปีถัดไป 
3) ด้านงบประมาณ แม้จะยังไม่งบประมาณแน่นอนในการจัดท าแผนเฉพาะแต่ก็สามารถ

ด าเนินไปได้ ในปีต่อไปควรมีการวางแผนงานเรื่องงบประมาณสนับสนุนเพื่อให้เกิดการ
จัดท าแผนได้มีประสิทธิภาพต่อไป 

4) ควรมีการประชุมติดตามแผนทุกไตรมาส เพื่อให้โครงการ/กิจกรรมสามารถจัดได้ตาม
ระยะเวลา 

5) ด้านอุปกรณ์เครื่องมือ และสถานที่ในการจัดประชุมมีความพร้อมดีแล้ว และควรจัดท า
แบบฟอร์มที่เหมาะสมในการประเมินผลแผนให้ได้มาตรฐาน 
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3. ประเมินกระบวนการ 

        แผนการด าเนินงานในการพัฒนาบุคลากรของคณะประจ าปี พ.ศ. 2561 ข้อดี คือมีการ 
มุ่งเน้นการจัดท าสมรรถนะของบุคลากรโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมผ่านคณะกรรมการจากหลักสูตร
และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการด าเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมในการจัดท าแผนของคณะ ใน
แผนดังกล่าวได้ระบุกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนงานที่ก าหนด โดยระบุถึงผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 
ตลอดจนระบุโครงการ/ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ และก าหนดระยะเวลา
ในการด าเนินการไว้ด้วย  การก าหนดผลผลิตที่สนองกลยุทธ์ใน 3 มิติ  อย่างชัดเจน จนส่งให้การ
ด าเนินงานตามแผนงานเป็นไปตามที่ก าหนด ซึ่งแผนดังกล่าวเป็นแผนที่มีการปฏิบัติในการพัฒนา
บุคลากร ควรมีการประชาสัมพันธ์และก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติในแผนปี 2562 ต่อไป ที่ควร
ปรับปรุงแก้ไข คือการก าหนดตัวชี้วัดของกิจกรรม/โครงการ ยังไม่ชัดเจนในเรื่องของเกณฑ์วัด คือ
เครื่องหน่วยวัด จะคิดร้อยละของจ านวนบุคลากร หรือร้อยละของโครงการ ควรก าหนดให้วัดประเมิน
ได้จะดีมาก 

4. การประเมินผลงาน 

   จากการประเมินผลงานพบว่า คณะได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีพ.ศ. 2562 
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่แผนได้ก าหนดไว้โดยมีหลักฐานที่ได้ด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม และได้น าความรู้จากการด าเนินการตามแผนนี้ท าให้บุคลากรสายวิชาการของคณะมีจ านวนที่
ยืนขอต าแหน่งมากที่สุดในปีงบประมาณ 2562 และมีเอกสาร ต าราเกิดข้ึนจากแผนและการด าเนินงาน
ตามแผน ประกอบที่คณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะได้น าแนวทางแห่งการพัฒนานี้ไปจัดเป็น
หัวข้อในการจัดการความรู้ของคณะ ซึ่งจะเป็นองค์ความรู้ให้บุคลากรน าเทคนิคต่าง ๆ จากคู่มือการ
จัดการความรู้น้ันน าไปเป็นแผนในการพัฒนาวิชาการของตนได้ 

จากผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 จะท าให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงปัญหา ข้อจ ากัด และแนวทางที่เหมาะสมส าหรับการ
ด าเนินงานตามแผนระยะต่อไปในปี พ.ศ. 2563 ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ยังควรรักษาไว้และให้มีอย่าง
ต่อเน่ือง  

5. ข้อแนะน าในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

   ในการจัดแผนพัฒนาบุคลากรในปีการศึกษาต่อไป ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่เริ่ม
จากรายบุคคลของแต่ละหลักสูตรเพื่อให้สามารถรวบรวมมาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนเพื่อการ
พัฒนาบุคลากร และจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าบุคลากรเพื่อสร้างเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากที่สุด และบรรลุเป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคลากร 
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ภาคผนวก 

 
         1. ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมด าเนินการและก ากับติดตามแผนพัฒนาบุคลากร  

2. สรุปข้อมูลอาจารย์ที่ส่งผลงานโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการปีการศึกษา 
2561  

3. ตารางข้อมูลจ านวนบุคลากรที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561 
4. ตารางสรุปเสนอโครงการงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการสร้างการสร้างงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์  
5. สรุปรายงานศึกษาดูงาน และการพัฒนาตนเองของบุคลากร ปีการศึกษา 2561 
 
 

 

 

 


