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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

(ปงบประมาณ พ.ศ.2563) 
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คํานํา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชไดใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร จึงไดมี

การกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรในแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตรท่ี 4 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภายใตโครงการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรสูความเปนเลิศ        

โดยกําหนดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรใหครอบคลุมมิติการพัฒนาบุคลากร 4 มิติ คือ การบริหาร

จัดการดานบุคลากร การพัฒนาสมรรถนะและความกาวหนาในสายงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศ

และแหลงเรียนรู และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน ท้ังนี้เพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มี

ประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายตามท่ีมหาวิทยาลัยตองการ มีความพรอมรับการ

เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต รวมท้ังสรางและพัฒนาผูนําองคการท้ังในระดับตน ระดับกลาง 

และระดับสูงใหเปนผูนําองคการท่ีมีความคิดทันสมัย วิสัยทัศนกวางไกล มีคุณธรรมจริยธรรม และ

ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหประสบความสําเร็จไดในอนาคต 

เพ่ือใหการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเปนรูปธรรม         

มีความชัดเจน และสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ป 

(ปงบประมาณ พ.ศ.2563-2566) และประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้ึนภายใตกรอบประเด็น

ยุทธศาสตรในแผนปฏิบัติราชการป 2563 และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยคํานึงถึง    

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย นโยบายของผูบริหาร ขอมูล

บุคลากร สมรรถนะและความกาวหนาในสายอาชีพ ตลอดจนคุณภาพชีวิตและความรักความผูกพัน

ของบุคลากร 

 

 

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1. ประวัติมหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

 “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช” มีกําเนิดและพัฒนาจาก “โรงเรียนฝกหัดครู

นครศรีธรรมราช”  โดยเริ่มแรกในป พ.ศ.2448  ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว   

ไดมีการจัดตั้ง “โรงเรียนฝกหัดครูเมืองนครศรีธรรมราช” ข้ึน  โดยใชกุฏิของพระวัดทาโพธิ์เปนสถานท่ี

เรียน ตอมาเม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2500  กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศจัดตั้งโรงเรียนฝกหัดครู

นครศรีธรรมราช  แตเนื่องจากกอสรางอาคารเรียนไมทัน  จึงเปดทําการสอนชั่วคราวท่ีอาคาร

หองสมุดประชาชน  สนามหนาเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และในป พ.ศ. 2502 เปดสอนจริงใน

สถานท่ีปจจุบัน  ซ่ึงตั้ งอยูบริ เวณเชิงเขามหาชัย หมู ท่ี  4 ตําบลทาง้ิว อําเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช พ้ืนท่ีประมาณ 300 ไร  หางจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชไปทางทิศตะวันตก       

ตามถนนนคร–นบพิตํา เปนระยะทาง 13 กิโลเมตร ซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีพลเอกมังกร พรหมโยธี         

อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  ไดมาสํารวจและตกลงใจท่ีจะจัดตั้งโรงเรียนฝกหัดครูข้ึนมา

ใหมในจังหวัดนครศรีธรรมราช กอต้ังตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันท่ี 9 มกราคม 2500 

โดยพลเอกมังกร  พรหมโยธี รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม  

ไดใชเปดสอนครั้งแรกเม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2500 ดวยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา 

(ป.กศ.)  เปดรับนักเรียนมัธยมปท่ี 6 จาก 6 จังหวัดภาคใตตอนบน ประกอบดวย จังหวัดกระบี่ พังงา 

ภูเก็ต ระนอง  ชุมพร และนครศรีธรรมราช หลังจากเปดสอนได 12 ป จึงไดรับการยกฐานะเปน 

“วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช”  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2512                 

ดวยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง) ตอมาสามารถเปดสอนถึงระดับ

ปริญญาตรีตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 และพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 

พุทธศักราช 2538 ตามลําดับ 

เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2535 ไดรับพระราชทานชื่อ “ราชภัฏ”  แทนคํา “วิทยาลัย

ครู”  พรอม ๆ กับวิทยาลัยครูอ่ืน ๆ ท่ัวประเทศ จากนั้นจึงไดรับการตราพระราชบัญญัติเพ่ือกํากับ

ควบคุมดูแลและพัฒนาสถาบันข้ึนชื่อวา “พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ” เม่ือพุทธศักราช 2538 

ตอมาไดมีการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมใน  พ.ศ.2547 ในชื่อ “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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พุทธศักราช 2547” กําหนดใหมีฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทําหนาท่ี

เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  มีวัตถุประสงคใหการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง

เปดสอนในระดับปริญญา ทําการวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุงพัฒนาและถายทอด

เทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู 

ปจจุบันสถาบันแหงนี้จึงมีฐานะเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช” ปฏิบัติ

พันธกิจทางวิชาการ เชนเดียวกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ในประเทศ สามารถเปดสอนท้ังระดับปริญญาตรี

จนถึงระดับปริญญาเอกได ควบคูไปกับพันธกิจดานการวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม  ภายใตปรัชญา  “ประทีปถ่ิน ประเทืองไทย” 

2. ปรัชญา 

ประทีปถ่ิน  ประเทืองไทย  กาวไกลสูสากล 

3. วิสัยทัศน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปนสถาบันท่ีผลิตบัณฑิต ท่ีมีอัตลักษณ            มี

คุณภาพ  มีสมรรถนะและเปนสถาบันหลักท่ีบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมในการพัฒนาทองถ่ิน

เพ่ือสรางความม่ันคงใหกับประเทศ 

4. พันธกิจ 

 1. ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีทัศนคติท่ีดี เปนพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตาม

ความตองการของผูใชบัณฑิต 

2. วิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับ มุงเนน

การบูรณาการเพ่ือนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม 

3. พัฒนาทองถ่ินตามศักยภาพ สภาพปญหาและความตองการท่ีแทจริงของชุมชน โดย

การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี และนอมนําแนวพระราชดําริสูการปฏิบัต ิ

4. สรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน และเสริมสราง

ความเขมแข็งของผูนําชุมชนใหมีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพ่ือประโยชนตอสวนรวม 

5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาล 

พรอมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
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5. เอกลักษณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน เนนบริการ

วิชาการ สืบสานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6. อัตลักษณ 

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปนบัณฑิตนักคิด นักปฏิบัติ มีจิตสาธารณะ 

7. คานิยม 

NSTRU คือ จิตวิญญาณชาวราชภัฏนครศรีธรรมราช 

N = New Idea หมายถึง การคิดใหมคิดชอบ คิดถูกตอง กลาคิด กลาทําในสิ่งท่ีชอบและถูกตอง 

S = Service Mind หมายถึง การบริการดวยใจ บริการอยางฉันทมิตร ดวยจิตสาธารณะ 

T = Teamwork หมายถึง การทํางานเปนทีม รวมมือในการทํางาน 

R = Responsibility หมายถึง ความรับผิดชอบพรอมรับการตรวจสอบท้ังในระดับ

องคกร ทองถ่ินและสังคม 

U = Universal หมายถึง สูความเปนสากล 

8. วัฒนธรรมองคกร 

1. การสรางความพึงพอใจใหแกผูรับบริการ 

2. การมีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบตอสังคม 

3. การท่ีบุคลากรรักการเรียนรู ใฝรู สูงาน และมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

4. การท่ีทุกคนมีความรักในองคกร และมีสวนรวมในการสรางคุณภาพ 

5. การใหความสําคัญแกกระบวนการการทํางานทุกข้ันตอน 

9. สมรรถนะหลกัของบุคลากร NSTRU 

1. การบริการท่ีดี (Service Mind) 

2. การมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 

3. การทํางานเปนทีม (Teamwork) 

4. การเขาใจองคกร และระบบราชการ (Organizational Awareness) 

5. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม (Integrity)  



4 

 

  



5 
 

บทท่ี 2 

สภาพปจจุบันดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. เหตุผลและความจําเปน 

การพัฒนาบุคลากรเปนเรื่องท่ีองคการใหความสําคัญเปนอยางยิ่งในปจจุบัน และยิ่งมี

ความสําคัญมากข้ึนเปนทวีคูณตอไปในอนาคต เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยผลักดันใหองคการ

เติบโตไดอยางยั่งยืน องคการใดท่ีมีบุคลากรพรอมท่ีจะพัฒนาตนเองตลอดเวลา นับวาองคการนั้นมีทุน

สะสมสําหรับการพัฒนาใหเจริญเติบโตมากกวาองคการอ่ืน นอกจากนี้ทรัพยากรบุคคลยังเปนปจจัย

สําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจตาง ๆ ขององคการใหบรรลุเปาหมาย  ศักยภาพของบุคลากรจึงเปนตัว

บงชี้ความสําเร็จในการดําเนินงานขององคการ บุคลากรท่ีมีทักษะความรูความสามารถผนวกกับการมี

คุณธรรมจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําให

องคการเติบโตภายใตสภาพแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรให

มีศักยภาพเพ่ิมข้ึนอยางมีระบบ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ตลอดจนมี

คุณลักษณะท่ีองคการพึงประสงค เปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาองคการอยางยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชไดใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร จึงไดมี

การกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรในแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตรท่ี 4 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภายใตโครงการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรสูความเปนเลิศ        

โดยกําหนดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรใหครอบคลุมมิติการพัฒนาบุคลากร 4 มิติ คือ การบริหาร

จัดการดานบุคลากร การพัฒนาสมรรถนะและความกาวหนาในสายงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศ

และแหลงเรียนรู และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน ท้ังนี้เพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มี

ประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายตามท่ีมหาวิทยาลัยตองการ มีความพรอมรับการ

เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต รวมท้ังสรางและพัฒนาผูนําองคการท้ังในระดับตน ระดับกลาง 

และระดับสูงใหเปนผูนําองคการท่ีมีความคิดทันสมัย วิสัยทัศนกวางไกล มีคุณธรรมจริยธรรม และ

ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหประสบความสําเร็จไดในอนาคต 

เพ่ือใหการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเปนรูปธรรม         

มีความชัดเจน และสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ป 

(ปงบประมาณ พ.ศ.2563-2566) และประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้ึนภายใตกรอบประเด็น

ยุทธศาสตรในแผนปฏิบัติราชการป 2563 และนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยคํานึงถึง    

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย นโยบายของผูบริหาร ขอมูล
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บุคลากร สมรรถนะและความกาวหนาในสายอาชีพ ตลอดจนคุณภาพชีวิตและความรักความผูกพัน

ของบคุลากร 

2. วัตถุประสงคในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

1. เพ่ือรวบรวม ศึกษา วิเคราะห แนวทางในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมี

การพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะ สมรรถนะ ความรูความสามารถ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม

สอดคลองกับนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยระยะ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

– 2566) ใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

3. เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

3. สภาพปจจุบันดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีจํานวนท้ังสิ้น 756 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 

4 ตุลาคม 2562) โดยแบงเปนบุคลากรสายวิชาการจํานวน 398 คน คิดเปนรอยละ 53 ของบุคลากร

ท้ังหมด และบุคลากรสายสนับสนุนจํานวน 358 คน คิดเปนรอยละ 47 ซ่ึงแสดงไดตามภาพท่ี 2.1  

 

ภาพท่ี 2.1 จํานวนบุคลากรจําแนกสายวิชาการและสายสนับสนุน 
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มหาวิทยาลัยไดจําแนกบุคลากรของออกเปน 10 ประเภท ไดแก 1) พนักงาน

มหาวิทยาลัยสายผูสอน จํานวน 236 คน 2) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จํานวน 147 คน 3) 

ลูกจางชั่วคราว จํานวน 139 คน 4) ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายผูสอน) จํานวน 114 

คน 5) อาจารยประจําสัญญาจาง จํานวน 45 คน 6) พนักงานราชการสายสนับสนุน จํานวน 29 คน 

7) ลูกจางประจําจํานวน 21 คน 8) ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน) จํานวน 

12 คน 9) พนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญา สายสนับสนุน จํานวน 10 คน และ 10) พนักงาน

มหาวิทยาลัยตามสัญญา สายผูสอน จํานวน 3 คน ดังแสดงไดตามภาพท่ี 2.2  

 

 

ภาพท่ี 2.2 จํานวนบุคลากรจําแนกตามประเภท 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจําแนกออกเปน 12 สวนงาน มีบุคลากรท้ังสาย

วิชาการและสายสนับสนุนรวมกันดังนี้ 1) สํานักงานอธิการบดีมีบุคลากรจํานวน 206 คน 2) คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีบุคลากรจํานวน 113 คน 3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมี
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บุคลากรจํานวน 109 คน 4) คณะครุศาสตรมีจํานวนบุคลากร 101 คน 5) คณะวิทยาการจัดการมี

บุคลากรจํานวน 78 คน 6) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีบุคลากรจํานวน 63 คน 7) สํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีบุคลากรจาํนวน 39 คน 8) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มีบุคลากรจํานวน 30 คน 9) สถาบันวิจัยและพัฒนามีบุคลากรจํานวน 11 คน 10) วิทยาลัยศิลปและ

วัฒนธรรมมีบุคลากรจํานวน 3 คน 11) หนวยตรวจสอบภายในมีบุคลากรจํานวน 2 คน 12) บัณฑิต

วิทยาลัยมีบุคลากรจํานวน 1 คน  ดังแสดงไดตามตารางท่ี 2.1 

 

ตารางท่ี 2.1 จํานวนบุคลากรจําแนกตามสวนงาน 

ท่ี สวนงาน 

สาย

วิชาการ 

สาย

สนับสนุน 

รวม 

จํานวน 

(คน) 

จํานวน 

(คน) 

จํานวน 

(คน) 

รอยละ 

1 คณะครุศาสตร 83 18 101 13.36 

2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 55 8 63 8.33 

3 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 97 12 109 14.42 

4 คณะวิทยาการจัดการ 68 10 78 10.32 

5 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 86 27 113 14.95 

6 สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 9 21 30 3.97 

7 สํานักงานอธิการบด ี  206 206 27.25 

8 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  39 39 5.16 

9 สถาบันวิจัยและพัฒนา  11 11 1.46 

10 บัณฑิตวิทยาลัย  1 1 0.13 

11 วิทยาลัยศลิปและวัฒนธรรม  3 3 0.40 

12 หนวยตรวจสอบภายใน  2 2 0.26 

 รวม 398 358 756 100.00 

 

เม่ือจําแนกบุคลากรสายวิชาการตามระดับการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการพบวา 

อาจารยมีระดับการศึกษาระดับปริญญาโทจํานวน 230 คน ระดับการศึกษาปริญญาเอก 68 คน 

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย มีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท 53 คน ระดับการศึกษาปริญญาเอก 

41 คน และรองศาสตราจารย มีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท 2 คน และปริญญาเอก 4 คน ดัง

แสดงไดตามตารางท่ี 2.2 และ 2.3  
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ตารางท่ี 2.2  จํานวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามระดับการศึกษา 

ประเภทบุคลากร 
อาจารย ผศ. รศ. ศ 

รวม 
โท เอก โท เอก โท เอก โท เอก 

ขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา 

(สายผูสอน) 

25 22 34 28 1 4   114 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

สายผูสอน 
160 43 19 13 1    236 

พนักงานมหาวิทยาลัยตาม

สัญญาสายผูสอน 
3        3 

อาจารยประจําสัญญาจาง 42 3       45 

ผลรวมท้ังหมด 
230 68 53 41 2 4 0 0 

398 
298 94 6 0 

 

 

ภาพแผนภูมิท่ี 2.1 จํานวนบุคลากรสายวิชาการแบงตามตําแหนง 
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4. เสนทางความกาวหนาในสายงานของบุคลากร 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท
วิชาการ

ศาสตราจารย

รอง
ศาสตราจารย

ผูชวย
ศาสตราจารย

อาจารย

ประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือ
เช่ียวชาญ

เฉพาะ

เชี่ยวชาญพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ชํานาญการพิเศษ

ชํานาญการ

ปฏิบัติการ

ประเภทท่ัวไป

ชํานาญงานพิเศษ

ชํานาญงาน

ปฏิบัติงาน

ประเภท
ผูบริหาร

ผูอํานวยการ
สํานักงาน

อธิการบดีหรือ
เทียบเทา

ผูอํานวยการ
กองหรือ
เทียบเทา

ผูบริหารท่ีมีวาระ

อธิการบดี/รอง
อธิการบดี/ผูชวย

อธิการบดี

คณบด/ีรองคณบดี

ผูอํานวยการ/รอง
ผูอํานวยการ 

สถาบัน/สํานัก/
ศูนยหรือเทียบเทา

หัวหนาภาค/รอง
หัวหนาภาค/

ประธานหลักสูตร
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5. การวิเคราะหสถานการณดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในครั้งนี้ คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชไดใหความสําคัญกับการประเมินสภาพปจจุบันดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล จึงไดรวมกันระดมความคิดเห็นจากการมีสวนรวมของทุกหนวยงานในการวิเคราะห

จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) โดยแบงกลุมบุคลากรออกเปน 3 กลุมคือ กลุมผูบริหาร 

บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน ซ่ึงผลการวิเคราะหดังกลาวดังนี้ 

5.1 ผลการวิเคราะห SWOT ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (กลุมผูบริหาร) 

จุดแข็ง 

1.  บริหารงานดวยความโปรงใส มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานเปนอยางดี มี

การพัฒนาตนเองในการหาความรูเพ่ือนํามาใชในการบริหารงานองคกร  

1. มีการบริหารบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล  มีสวนรวม มีการทํางานเปนทีมเปด

โอกาสใหแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 

2. ใหการแนะนําบุคลากรในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี  

3. สนับสนุนการดําเนินงานและมีสวนรวมในทุกพันธกิจ 

5. มีการกระจายอํานาจการบริหารงาน และสายการบังคับบัญชาท่ีชัดเจน 

6. มีนโยบายการจัดระบบคุณภาพและการบริหารจัดการองคกรท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ภายใต

การเปนองคกรแหงการเรียนรูท่ีชัดเจน 

7. มีศักยภาพสูงในดานวิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาตางประเทศ 

จุดออน 

1. นโยบายการบริหารงานเปลี่ยนไปตามวาระผูบริหาร  

2. การปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงยังทําไดไมดี  

3. ขาดการกําหนดทิศทาง การวางแผน และพัฒนาผูบริหารอยางเปนระบบ  

4. ขาดการศึกษาดูงานในสวนงานท่ีเก่ียวของกับการบริหารองคกรท่ีทันสมัย 

โอกาส 

1. กระทรวงใหมมีแนวทางให มหาวิทยาลัยราชภัฏไดทํางานเพ่ือสนองพระราชดําริใน

การพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน ทําใหเกิดการบริหารงานในเชิงรุกท้ังดานงบประมาณและกําลังคน 

2.  นโยบายการกระจายอํานาจของฝายบริหารทําใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงาน 
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อุปสรรค 

1. การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วภายในประเทศ ทําใหการกํากับดูแลบุคลากรตาม

ตัวชี้วัดเปนเรื่องยาก ตองสงเสริมใหบุคลากร ปรับทักษะวิธีการทํางานและเรียนรูสิ่งใหมตลอดเวลา 

สงผลใหงานบางอยางไมทันตอความตองการ 

2. นโยบายรัฐบาลในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ทําใหมีขอจํากัดดาน

งบประมาณและอัตรากําลัง 

3. ขอจํากัดเรื่องงบประมาณ ทําใหไมสามารถจัดกิจกรรมไดอยางเต็มศักยภาพ 

4. ความไมมีเสถียรภาพของรัฐบาลและความผันผวนของ สภาพสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง 

5.2 ผลการวิเคราะห SWOT ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (กลุมบุคลากรสายวิชาการ) 

จุดแข็ง 

1. บุคลากรมีคุณวุฒิตําแหนงวิชาการ ประสบการณ และศักยภาพท่ีหลากหลายทําให

สามารถดําเนินงานไดทุกพันธกิจ 

2.  มหาวิทยาลัยฯ มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากร 

3. มีการสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาผลงานวิชาการและมีความกาวหนาในสายอาชีพ  

ทําใหบุคลากรมีตําแหนงทางวิชาการ และทําผลงานอยางตอเนื่อง 

4. มีสิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานและการใชชีวิต 

5. มีผลงานตีพิมพและเผยแพรจํานวนมาก 

6. มีบุคลากรท่ีเปนชาวตางประเทศมาสอนภาษาอังกฤษโดยตรง 

7. มีความรวมมือความสามัคคีในการทํางาน 

จุดออน 

1. บุคลากรเกษียณอายุจํานวนมาก (ระหวาง พ.ศ.2560-2565) และคณะไมไดรับการ

จัดสรรอัตราทดแทน แตใชการจางรายป  

2. บุคลากรมีชวงอายุท่ีแตกตางกัน   

3. ภาระงานสอนมีไมเทากัน (บางคนมีภาระงานสอนมาก บางคนมีภาระงานสอนนอย)  

4. เนื่องจากภาระงานตามพันธกิจ เพ่ิมข้ึนในทุก ๆ ป จึงทําใหการมีสวนรวมในกิจกรรม

ลดนอยลง   

5. คุณวุฒิระดับปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน  

6. งบประมาณสนบัสนุนการพัฒนาบุคลากรนอย  
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7. หลักสูตรการฝกอบรมท่ีนาสนใจในพ้ืนท่ีใกลเคียงมีนอย  

8. ไมมีระบบการติดตามประเมินการพัฒนาตนเองอยางชัดเจน  

9. ไมไดกําหนดนโยบายในการพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพอยางชัดเจนกับบุคลากรบางกลุม  

10. บุคลากรขาดทักษะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติ เชน ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ทักษะ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

11. บุคลากรชาวตางประเทศ บางทานไมไดจบการสอน ทําใหไมมีกลยุทธ เทคนิควิธี 

และการจัดการปญหาในการสอน ขาดความเปนครู  และขาดความเขาใจวัฒนธรรม 

12. ขาดการบูรณาการการใชขอมูลทรัพยากรเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรรวมกัน 

13. การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนไมตอบสนองความตองการของบุคลากร 

14. เวลาในการปฏิบัติกิจกรรมกลุมมีนอยหรือขาดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธบุคลากรในแต

ละสวนงาน  

15. ขาดการสรางขวัญและกําลังใจ และปลูกฝงคานิยมใหกับบุคลากรมีความสามัคคี รัก

องคกร และทํางานอยางมีความสุข 

โอกาส 

1. เกณฑมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2558 เปนสิ่งผลักดันทําใหบุคลากรพัฒนาตนเองเพ่ิมข้ึน 

2. นโยบายการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเอ้ือตอการมีเครือขาย ไดรับความรวมมือ

จากชุมชนและทองถ่ินในการดําเนินงานทุกพันธกิจ 

3. หนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีนโยบายท่ีเอ้ือตอการพัฒนาบุคลากร 

4. มีงบประมาณสนับสนุนการศึกษาตอ การวิจัยและการพัฒนาบุคลากรจากหนวยงาน

ภายนอก 

5. ความกาวหนาของเทคโนโลยีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานบุคลากร 

6. ชุมชนใหการยอมรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

7. มหาวิทยาลัยเปนหนวยงานท่ีมีชื่อเสียงในการพัฒนาครูมาตั้งแตอดีต 

8. นโยบายการศึกษาท่ีเนนภาษาอังกฤษ และการเนนการวัดคามาตรฐาน CEFR ทําให

มีความจําเปนตองมีบุคลากรชาวตางชาติ 

อุปสรรค 

1. อัตราเงินเดือนและสวัสดิการคอนขางนอย 

2. นโยบายของรัฐบาลในการเก่ียวกับการลดอัตรากําลัง 
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3. ภาวะเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงทําใหตนทุนในการดําเนินงานพัฒนาบุคลากรตองใช

งบประมาณเพ่ิมข้ึน 

4. ท่ี ต้ั งของมหาวิทยาลัยไม เปนจุดสนใจใหบุคลากรชาวต างชาติ ท่ี มีความรู

ความสามารถมาสมัครเขามาทํางาน   

5.3 ผลการวิเคราะห SWOT ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (กลุมบุคลากรสายสนับสนุน) 

จุดแข็ง 

1. มีโครงสรางการบริหารงานของบุคลากรและการกระจายอํานาจในระดับโครงสรางท่ีชัดเจน   

1. มีคุณวุฒิตรงตามตําแหนงงาน ทําใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ 

และสามารถปฏิบัติงานไดหลากหลาย 

2. มีจิตสาธารณะ ขยัน อดทน สูงาน ทํางานเปนทีม มีเอกภาพและสามารถปรับตัวเขา

กับการเปลี่ยนแปลงได มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

3. มีการสนับสนุนใหพัฒนาดานการใชภาษาตางประเทศ 

4. มีงบประมาณและโอกาสในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

5. มีนโยบาย วางแผนและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสงเสริมและสนับสนุนให

บุคลากรมีความกาวหนาในสายอาชีพ 

6. ใหความเปนธรรมและมีความเสมอภาคในการใหบริการกับทุกหนวยงาน 

7. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใชในการสะสมผลงานของบุคลากร (e-Portfolio) 

8. มีความรัก ความผูกพันตอองคกร ทําใหปฏิบัติงานดวยความสุข และปฏิบัติงานอยาง

เต็มความสามารถ 

10. มีระบบสารสนเทศ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีทันสมัย และเอ้ือตอการ

ปฏิบัติงาน 

11. มีการยกยองชมเชยบุคลากรเพ่ือเสริมสรางความผูกพันระหวางบุคลากรและ

มหาวิทยาลัย 

จุดออน 

1. อัตรากําลังคนบางงานไมเพียงพอหรือไมสมดุลกับภาระงาน   

2. มีความรูและทักษะภาษาอังกฤษคอนขางนอย บางสวนยังขาดความกระตือรือรนใน

การปฏิบัติงาน 

3. งบประมาณสนบัสนุนการพัฒนาบุคลากรไมเพียงพอ 

4. ขาดการพัฒนาสมรรถนะตามสายงานและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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5. บุคลากรบางสวนปฏิบัติหนาท่ี หรือความรับผิดชอบไมตรงกับชื่อตําแหนง ซ่ึงสงผล

ตอความกาวหนาในสายอาชีพ 

6. บุคลากรประเภทลูกจางชั่วคราวมีโอกาสกาวหนาในสายอาชีพคอนขางยาก 

7. บุคลากรสายสนับสนุนขาดความรูและประสบการณใหม 

8. บุคลากรบางสวนไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงทําใหการพัฒนาลาชาไมเปนไปตาม

เปาหมายของมหาวิทยาลัย 

9. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดเลื่อนเขาสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึนมีนอย 

10. ขาดการนําระบบสารสนเทศเพ่ือใชในการสะสมผลงานของบุคลากร (e-Portfolio) 

มีใชงานอยางมีประสิทธิภาพ   

11. บุคลากรขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  

12. สถานท่ีไมเอ้ือตอการปฏิบัติงานและการบริการ 

โอกาส 

1. หนวยงานภายนอกใหการยอมรับในความสามารถของบุคลากร ทําใหมีกิจกรรม

บริการหนวยงานภายนอกอยางตอเนื่อง 

1. มีเครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการพัฒนาตนเอง 

3. ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี เอ้ือตอการบริหารจัดการ ชวยเพ่ิมความรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ 

อุปสรรค 

1. กิจกรรมท่ีพัฒนาบุคลากรจัดโดยหนวยงานภายนอก จัดในชวงเวลาไมเหมาะสมกับ

การเขารวมกิจกรรม 

2. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทําใหบุคลากรตองปรับตัวอยางตอเนื่อง 

3. นโยบายการปรับลดงบประมาณและอัตรากําลังภาครัฐ  ทําใหการดําเนินงานของ

หนวยงานไมครอบคลุมตามพันธกิจของหนวยงาน 
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6. การวิเคราะหเปาประสงคเชิงกลยุทธและตัวช้ีวัดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

ประจาํป งบประมาณ 2563-2566 ใหสอดรับกับวิสัยทัศน พันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงมี

การทบทวนนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ.2559-2562 สมรรถนะหลักของ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แผนปฏิบัติราชการป พ.ศ. 2563 และนโยบายการ

บริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนา

บุคลากรของมหาวิทยาลัย  โดยกําหนดเปนแผนการพัฒนาบุคลากรท่ีมุงเนนการบริหารทรัพยากร

บุคคลและระบบการประเมินผลโดยอิงระบบสมรรถนะ เพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถหลักใหแก

บุคลากร โดยนําแนวความคิดการบริหารงานเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จอยางรอบดานในมิติตาง ๆ มาใชใน

การวางแผนการพัฒนาบุคคล  ซ่ึงประกอบดวย 4 มิติ ดังนี้ 

 มิติท่ี 1 การพัฒนาการบริหารจัดการดานบุคลากร หมายถึง มหาวิทยาลัยมีแนว

ทางการพัฒนาการบริหารจัดการงานบุคคล ดังนี้ 

- มีนโยบาย แผนงาน และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคลองกับ

วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายของมหาวิทยาลัย 

- มีการวางแผนอัตรากําลัง สรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหสอดคลองกับคุณลักษณะ

ท่ีกําหนด และเลือกสรรคนดีคนเกง 

- มีการบริหารจัดการงานบุคลากรทุกระดับตามหลักธรรมาภิบาล 

มิติท่ี 2 การพัฒนาสมรรถนะและความกาวหนาในสายงาน  หมายถึง มหาวิทยาลัยมี

แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถและเสนทางความกาวหนาในสายงานของบุคลากรทุกระดับอยาง

ตอเนื่องและเปนระบบ เพ่ือใหบุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมตามพันธกิจหลัก

ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

- มีการวางแผนและพัฒนาบุคลากรกลุมผูนําองคกรและผูท่ีมีทักษะและสมรรถนะสูง

อยางตอเนื่องและเปนระบบ  

- มีการระบบพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ 

- มีการเสริมสรางและพัฒนาสมรรถนะของบุคคลใหมีความสามารถในการ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- มีการสงเสริมความม่ันคงและความกาวหนาในสายงานของบุคลากรทุกระดับ 



17 
 

มิติท่ี 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและแหลงเรียนรู หมายถึง มหาวิทยาลัยมีแนวทางการ

พัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคลากรและพัฒนาแหลงเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและภารกิจ

ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

- มีการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบสารสนเทศงานท่ีเก่ียวของตาง ๆ จากหนวยงานอ่ืน

ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือนํามาใชสนบัสนุนงานบุคลากร  

- มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาใหเปน

ระบบงานพัฒนาบุคลากร (HRDS) อยางตอเนื่อง 

- มีระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีถูกตอง เท่ียงตรง และทันสมัย 

- มีการพัฒนาแหลงเรียนรูและศูนยพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยางเปนระบบ 

มิติท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง มหาวิทยาลัยมีแนวทางการพัฒนา

คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

- มีการวางแผน สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรทุกระดับ

อยางมีประสิทธิภาพ 

- มีการพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางาน สวัสดิการ และระบบงานเพ่ือสรางความ

พึงพอใจในการทํางานของบุคลากร 

- มีการพัฒนาระบบการยกยอง ชมเชยบุคลากรเพ่ือสรางแรงจูงใจและเปนขวัญและ

กําลังใจในการทํางาน 

- มีการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรทุกระดับเพ่ือเสริมสรางผูกพัน

ระหวางบุคลากรและมหาวิทยาลัย 

- มีการพัฒนาและเสริมสรางใหมหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงความสุข 
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บทท่ี 3 

รายละเอียดแผนการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  

ประจําปงบประมาณ 2563 

วิสัยทัศนการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

“ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ท่ีมุงพัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะสูความเปนเลิศ 

เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย” 

พันธกิจการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

1. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และ

นโยบายของมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเปนสําคัญ 

2. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับ เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานใหสอดคลอง

กับตําแหนงงาน ความกาวหนาในสายงาน และพันธกิจของมหาวิทยาลัยอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

3. สงเสริมและสนับสนุนการสรางฐานสารสนเทศและแหลงเรียนรูดานการพัฒนา

บุคลากรท่ีถูกตอง เท่ียงตรง และทันสมัย 

4. เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางานอยางเหมาะสม 

สมรรถนะหลกัของบุคลากรมหาวทิยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช (Core Competency) 

1. การบริการท่ีดี (Service Mind) 

2. การมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 

3. การทํางานเปนทีม (Teamwork) 

4. การเขาใจองคกร และระบบราชการ (Organizational Awareness) 

5. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม (Integrity) 
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แผนการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจําปงบประมาณ 2563 

วิสัยทัศน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช การพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช เปนสถาบันท่ีผลิตบัณฑติท่ี

มีอัตลักษณ  มีคุณภาพ  มีสมรรถนะและเปนสถาบันหลักท่ีบูรณา

การองคความรูสูนวัตกรรมในการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือสรางความ

มั่นคงใหกับประเทศ 

โครงการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรสูความ

เปนเลิศ 

1) มิติการพัฒนาการบริหารจดัการ

ดานบุคลากร 

2) มิติการพัฒนาสมรรถนะและ

ความกาวหนาในสายงาน   

3) มิติการพัฒนาระบบสารสนเทศและ

แหลงเรียนรูดานการพัฒนาบุคลากร 

4) มิติการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ

ทํางานของบุคลากร 

พันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

1. ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีทัศนคติท่ีดี เปนพลเมืองดีใน

สังคม และมีสมรรถนะตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

2. วิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพและได

มาตรฐานเปนท่ียอมรับ มุงเนนการบูรณาการเพ่ือนําไปใช

ประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม 

3. พัฒนาทองถ่ินตามศักยภาพ สภาพปญหาและความ

ตองการ ท่ีแทจริงของชุมชน โดยการถายทอดองคความรู  

เทคโนโลยี และนอมนําแนวพระราชดําริสูการปฏิบัติ 

4. สรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนเพ่ือการ

พัฒนาทองถ่ิน และเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชนใหมี

คุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพ่ือประโยชนตอ

สวนรวม 

5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอยางมี

ประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาล พรอมรองรับบริบทการ

เปลี่ยนแปลง เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ืองและยั่งยืน 

แผนปฏิบัติราชการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

เปาประสงค : . มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมีระบบ

บริหารท่ีมีประสิทธิภาพและคลองตัว มุงเนนการสราง ธรรมาภิ

บาล ความพรอมและความสามารถ ปรับตัวอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

กลยุทธ: สงเสรมิบุคลากรท่ีเปนคนดีและคนเกงใหพัฒนาและ

แสดงออกถึงความรูความสามารถและศักยภาพเพ่ือพัฒนา

มหาวิทยาลยัและทองถ่ินอยางเตม็ท่ี 
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รายละเอียดแผนการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราชประจาํปงบประมาณ 2563 

เปาประสงคเชงิ

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วดั 

ผลการ

ดําเนินงาน 

ป 2562   

เปาหมาย 

ป 2563 
กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณรายจาย (บาท) 

เจาภาพ/

ผูรับผิดชอบ เงินแผนดิน เงินรายได 

เงินอ่ืน ๆ 

(กองทุนพัฒนา

บุคลากร) 

รวมทั้งสิ้น 

ประเด็นยทุธศาสตรที่   การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

1 มหาวิทยาลัยราชภฏั

นครศรีธรรมราชมีระบบ

บริหารที่มีประสิทธภิาพ

และคลองตัว มุงเนนการ

สรางธรรมาภิบาล ความ

พรอมและความสามารถ 

ปรับตัวอยางมี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลกับสถานะ

มหาวิทยาลัยในกํากบัของ

รัฐ 

1.1. ร อยละบุคลากร

สายวิชาการและสาย

สนับสนุนที่ ได รับการ

พัฒนาอยางนอยปละ 1 

คร้ัง (ตัวชี้วัดที่ 4.10) 

1.2 รอยละของอาจารย

ที่ ดํ า ร ง ตํ าแหน งทา ง

วิ ช า ก า ร  ( ตั ว ชี้ วั ดที่  

4.11) 

1.3 รอยละของอาจารย

ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

(ตัวชี้วัดที่ 4.12) 

 

รอยละ 100 

 

 

 

 

รอยละ 30 

 

 

 

รอยละ 30 

สงเสริมบุคลากร

ที่มีคนดีและคน

เกงใหพัฒนาและ

แสดงออกถึง

ความรู 

ความสามารถ 

และศักยภาพเพื่อ

พัฒนา

มหาวิทยาลัยและ

ทองถิ่นอยาง

เต็มที่ 

1. โครงการสงเสรมิสนับสนุนบุคลากรสู

ความเปนเลิศ (Core Projects) 

(โครงการที่ 28)   

 

  

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา

สมรรถนะและความกาวหนาในสายอาชีพ

สําหรับบุคลากรสายวิชาการ   

464,300 464,300 คณะกรรมการ

ขับเคล่ือนแผนฯ 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา

สมรรถนะและความกาวหนาในสายอาชีพ

สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน   

300,900 300,900 คณะกรรมการ

ขับเคล่ือนแผนฯ 

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากรดานงานบริการ 

งานตกแตงสถานที่ และงานแมบาน   

63,200 63,200 คณะกรรมการ

ขับเคล่ือนแผนฯ 

กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา

บุคลากรเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับ

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมี

ความทันสมัยและรองรับการเปล่ียนแปลง   

153,400 153,400 คณะกรรมการ

ขับเคล่ือนแผนฯ 

กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา

บุคลากรเพื่อปรับปรุงคุณภาพการทํางาน
  

45,700 45,700 คณะกรรมการ

ขับเคล่ือนแผนฯ 
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เปาประสงคเชงิ

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วดั 

ผลการ

ดําเนินงาน 

ป 2562   

เปาหมาย 

ป 2563 
กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณรายจาย (บาท) 

เจาภาพ/

ผูรับผิดชอบ เงินแผนดิน เงินรายได 

เงินอ่ืน ๆ 

(กองทุนพัฒนา

บุคลากร) 

รวมทั้งสิ้น 

ประเด็นยทุธศาสตรที่   การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ใหมีประสิทธิภาพสอดรับกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 

กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา

บุคลากรเพื่อการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยสู

ความกาวหนาในระดับชาติและนานาชาติ   

915,500 915,500 คณะกรรมการ

ขับเคล่ือนแผนฯ 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา

บุคลากรเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยภายใตหลักธรรมาภิบาล

ควบคูกับการเตรียมความพรอมเพื่อ

รองรับการเปล่ียนแปลง     

500,000 500,000 คณะกรรมการ

ขับเคล่ือนแผนฯ 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา

ศัก ยภ าพ บุ ค ล า ก ร เพื่ อ ร อ ง รับ ก า ร

เปล่ียนแปลงกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ

ตามนโยบายของรัฐ   

 70,000 70,000 คณะกรรมการ

ขับเคล่ือนแผนฯ 

กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมเสริมและพัฒนา

ความรักและผูกพันตอองคกร 

- มหาชัยสานสัมพันธ สังสรรคปใหม คร้ังที่ 1 

(การแขงขันกีฬาสีบุคลากรมหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครศรีธรรมราช 2562)  

150,000  150,000 ผูชวยอธกิารบด ี

กิจกรรมที่  10 กิจกรรมยกยองเชิดชู

บุคลากรดีเดน   

28,000 28,000 คณะกรรมการ

ขับเคล่ือนแผนฯ 
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เปาประสงคเชงิ

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วดั 

ผลการ

ดําเนินงาน 

ป 2562   

เปาหมาย 

ป 2563 
กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณรายจาย (บาท) 

เจาภาพ/

ผูรับผิดชอบ เงินแผนดิน เงินรายได 

เงินอ่ืน ๆ 

(กองทุนพัฒนา

บุคลากร) 

รวมทั้งสิ้น 

ประเด็นยทุธศาสตรที่   การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กิจกรรมที่ 11 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

อาจารยเพื่อพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร   

500,000 500,000 คณะกรรมการ

ขับเคล่ือนแผนฯ 

กิจกรรมที่ 12 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

“ ร ว ม ส ร า ง ส ร ร ค แ บ ง ป น ค ว า ม รู  

Knowledge Sharing” ดานงานพัสดุ  

 118,800 118,800 งานพัสด ุ

กิจกรรมที่ 13  อบรมเชิงปฏิบัติการ “การ

ขับเคล่ือนเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ

เขาสูตําแหนงทางวิชาการใหแลวเสร็จ

ภายใน 1 ป รุนที่ 1 พ.ศ.2563”  

 628,000 628,000 งานนิตกิารและ

การเจาหนาที ่

กิจกรรมที่ 14 สงเสริม สนับสนุน พัฒนา

บุคลากรเฉพาะหนวยงานยอย  

    

1. หนวยตรวจสอบภายใน 

1.1 ประชุม อบรม และสัมมนา ดานการ

ตรวจสอบภายในหรือหลักสูตรที่เกี่ยวของ  

 

 

 

40,000 

 

 40,000  

 

หนวยตรวจสอบ

ภายใน 

1.2  อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา

รายงานการควบคุมภายใน  

 50,000  20,000  70,000  หนวยตรวจสอบ

ภายใน 

2. กองกลาง 

 2.1 พัฒนาบุคลากรสายสนบัสนนุวิชาการ 

  

 

 

150,000 

  

150,000  

 

กองกลาง 

3. กองพัฒนานักศึกษา 

 

 

 

 

160,000 

 

 160,000  
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เปาประสงคเชงิ

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วดั 

ผลการ

ดําเนินงาน 

ป 2562   

เปาหมาย 

ป 2563 
กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณรายจาย (บาท) 

เจาภาพ/

ผูรับผิดชอบ เงินแผนดิน เงินรายได 

เงินอ่ืน ๆ 

(กองทุนพัฒนา

บุคลากร) 

รวมทั้งสิ้น 

ประเด็นยทุธศาสตรที่   การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

3.1 พัฒนาบุคลากรเขารวมประชุมอบรม 

สัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการทํางาน 

กองพัฒนา

นักศึกษา 

4. สํานักงานเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย 

4.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

  

 

 

 

 30,000 

 

 

30,000 

สํานักงาน

เลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย 

5. สํานักวิทยาบริการและเทคโนโยลี

สารสนเทศ 

5.1 การพัฒนาบุคลากรของสํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

 

 

 

310,000 

 

 

 310,000  

สํานักวิทยาบริการ

และเทคโนโยลี

สารสนเทศ 

5.2  การอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สําหรับอาจารยและบุคลากร 
 

 26,440    26,440  สํานักวิทยาบริการ

และเทคโนโยลี

สารสนเทศ 

5.3   การอบรมการอางอิงผลงานวิชาการ 

 

 20,000    20,000  สํานักวิทยาบริการ

และเทคโนโยลี

สารสนเทศ 

6. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 

 6.1 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการใหมีความกาวหนาตามเสนทาง

ความกาวหนาในอาชีพภายในประเทศ/

ตางประเทศ  

 

 

 256,500  

  

 

 256,500  

สํานักสงเสริม

วิชาการและงาน

ทะเบียน 



25 
 

เปาประสงคเชงิ

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วดั 

ผลการ

ดําเนินงาน 

ป 2562   

เปาหมาย 

ป 2563 
กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณรายจาย (บาท) 

เจาภาพ/

ผูรับผิดชอบ เงินแผนดิน เงินรายได 

เงินอ่ืน ๆ 

(กองทุนพัฒนา

บุคลากร) 

รวมทั้งสิ้น 

ประเด็นยทุธศาสตรที่   การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

6.2  พัฒนาบุคลากรตามภาระงาน 

 

 168,000 168,000 สํานักสงเสริม

วิชาการและงาน

ทะเบียน 

6.3  สรางขวัญและยกยองเชิดชูเกียรติแก

บุคลากร 
 

 15,000    15,000  สํานักสงเสริม

วิชาการและงาน

ทะเบียน 

6.4  พัฒนาบุคลากรสายสนบัสนนุวิชาการให

มีความกาวหนาตามเสนทางความกาวหนาใน

อาชพีภายในประเทศ/ตางประเทศ  

60,000    60,000 สํานักสงเสริม

วิชาการและงาน

ทะเบียน 

6.5  พัฒนาภาระงานของบุคลากร 

 

 82,000 82,000  สํานักสงเสริม

วิชาการและงาน

ทะเบียน 

7. สถาบันวิจัยและพัฒนา 

7.1 พัฒนาสมรรถนะสําหรับบุคลากรทกุ

ระดับตามเสนทางความกาวหนาในอาชพี

(Career path) บนฐานสมรรถนะ  

 

15,000 

  

15,000 

 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

8. คณะครุศาสตร 

8.1 พัฒนาบุคลากรทุกสายงานเขาสู

ตําแหนงความกาวหนาในอาชีพ  

 

 

 

640,000 

 

 640,000  

 

คณะครุศาสตร 

8.2  อบรมการบริหารจัดการของ

ผูบริหารและบุคลากรสายสนับสนุน  

 219,000    219,000  คณะครุศาสตร 
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เปาประสงคเชงิ

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วดั 

ผลการ

ดําเนินงาน 

ป 2562   

เปาหมาย 

ป 2563 
กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณรายจาย (บาท) 

เจาภาพ/

ผูรับผิดชอบ เงินแผนดิน เงินรายได 

เงินอ่ืน ๆ 

(กองทุนพัฒนา

บุคลากร) 

รวมทั้งสิ้น 

ประเด็นยทุธศาสตรที่   การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

8.3  พัฒนาบุคลากรทุกระดับ (ศึกษาดูงาน)   339,500    339,500  คณะครุศาสตร 

 9. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

9.1 ศึกษาดูงานภายในประเทศ (สนง.

คณะ)  

 

 312,250  

  

 312,250  

คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

9.2  พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

สนับสนุนวิชาการและนักศึกษา  

 300,000  300,000  คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

10. คณะวิทยาการจดัการ 

 10.1 บุคลากรเขารวมประชุม อบรม 

สัมมนา และศึกษาดูงาน  

 

 

 

696,000 

 

 696,000  

 

คณะวทิยาการจัดการ 

10.2  อบรมและแลกเปล่ียนรูตาม

ความกาวหนาของบุคลากรสายสนับสนนุ  

 140,000    140,000  คณะวทิยาการจัดการ 

10.3  พัฒนาสมรรถนะผูบริหาร   75,000    75,000  คณะวทิยาการจัดการ 

10.4  การเขียนผลงานวิชาการ   30,000    30,000  คณะวทิยาการจัดการ 

11. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

11.1 พัฒนาศักยภาพ อาจารย บุคลากร  

  

 

 

50,000 

 

 50,000  

คณะวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

11.2  จัดสงบุคลากรเขารับการสัมมนา 

อบรม ศึกษาดูงาน  

 8,000  8,000  คณะวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

12. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

12.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร  

          

 

 

90,900 

         

 90,900  

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
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เปาประสงคเชงิ

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วดั 

ผลการ

ดําเนินงาน 

ป 2562   

เปาหมาย 

ป 2563 
กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณรายจาย (บาท) 

เจาภาพ/

ผูรับผิดชอบ เงินแผนดิน เงินรายได 

เงินอ่ืน ๆ 

(กองทุนพัฒนา

บุคลากร) 

รวมทั้งสิ้น 

ประเด็นยทุธศาสตรที่   การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

12.2  ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่ม

ศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร  

      370,000         370,000  คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

13. บัณฑิตวิทยาลัย 

13.1 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน   

 

 

 

80,000 

 

 80,000  

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

13.2 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ(บัณฑิต   300,000 300,000 บัณฑิตวิทยาลัย 

13.3 การศึกษาดูงานกับมหาวิทยาลัย

เครือขาย(คณะครุศาสตร)  

 210,000    210,000  บัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

  14.สวนงานบริหารทรัพยสินและจัดหา

รายได 

14.1พัฒนาสมรรถนะบุคลากร  

 

 

 30,000  

   

 

30,000  

สวนงานบริหาร

ทรัพยสินและ

จัดหารายได 

 
 

 
   

 
2,318,690 6,912,700 9,231,390  
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แนวทางการพัฒนาบุคลากรกลุมผูบริหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช ประจําปงบประมาณ 2563-2566 

บุคลากร: อธิการบดี/รองอธิการบดี/คณบดีหรือผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทา /ผูชวย

อธิการบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนยหรือเทียบเทา 

วัตถุประสงค : - มีแนวทางการพัฒนาผูบริหารทุกระดับ 

- สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูบริหารทุกระดับใหสามารถเปนผูนําการขับเคลื่อนนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยได 

- สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูบริหารทุกระดับใหมีสมรรถนะพรอมเปนผูบริหารระดับท่ี

สูงข้ึน 

แนวทางการพัฒนา : แนวทางการพัฒนาบุคลากรในกลุมผูนําหรือผูบริหารท้ังระดับตน ระดับกลาง 

และระดับสูง โดยการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูบริหารทุกระดับใหสามารถเปนผูนําการ

ขับเคลื่อนนโยบายของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงและพัฒนาใหมีสมรรถนะ

พรอมเปนผูบริหารระดับท่ีสูงข้ึน มีความพรอมรับมือการเปลี่ยนแปลง การบริหารความ

ขัดแยงในองคกร และกําหนดแนวทาง ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย และขับเคลื่อนตาม

แผนไดทันตอการเปลี่ยนแปลงท้ังปจจุบันและอนาคต 

ตัวอยางหัวขอ หลักสูตรหรือกิจกรรม :  เชน ทักษะการบริหารหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรให

ทันสมัย  สัมมนาเครือขายนักบริหารระดับสูงดานกิจกรรมนักศึกษา  หลักสูตรเสาหลัก 

เกียรติยศ การพัฒนาภาวะผูนําเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร  ผูนําพรอมรับการ

เปลี่ยนแปลง  การรับมือกับความขัดแยงในองคกร  นักบริหารยุทธศาสตรการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตระดับสูง เปนตน 
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แนวทางการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช ประจําปงบประมาณ 2563-2566 

บุคลากร: บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

วัตถุประสงค : - เขาใจพันธกิจ เปาหมาย นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีดีของหลักสูตร คณะ และ

มหาวิทยาลัย 

-เขาใจเก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 

- จัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนไดตามเปาหมายของหลักสูตร 

- มีความพรอมในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  

- วิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูในสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบ 

- เผยแพรผลงานใหเปนท่ียอมรับ 

- พัฒนาหลักสูตรท่ีทันสมัยและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม 

- บริหารจัดการงานดานวิชาการ วิจัย การบริการวิชาการใหมีประสิทธิภาพ 

- เขาใจการบริหารจัดการนวัตกรรม ลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา ผลงานทางวิชาการ

และผลงานวิจัย 

แนวทางการพัฒนา : แนวทางการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการมุงการทําความเขาใจพันธกิจ เปาหมาย 

นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีดีของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย เรียนรูและพัฒนา

สมรรถนะเฉพาะบุคคล เพ่ือสรางความพรอมในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

จัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนไดตามเปาหมายของหลักสูตร วิจัยเพ่ือพัฒนาการ

จัดการเรียนรูในสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบ เผยแพรผลงานใหเปนท่ียอมรับ พัฒนา

หลักสูตรท่ีทันสมัยและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม และเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทํางานครอบคลุมตามพันธกิจทุกดาน ตลอดจนการเสริมสราง

คุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางาน 

ตัวอยางหัวขอ หลักสูตรหรือกิจกรรม :  เชน การปฐมนิเทศอาจารยใหม  จรรยาบรรณอาจารย/

นักวิจัย การพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนท่ีจําเปน การเสริมสรางสมรรถนะ

การเรียนการสอนท่ีในศตวรรษท่ี 21 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การ

พัฒนาผลงานเพ่ือความกาวหนาทางวิชาการ การเขียนบทความเพ่ือตีพิมพใน

ระดับชาติและนานาชาติ การประกันคุณภาพกับการเรียนการสอน ความรูเรื่อง

ลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา  การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย เปนตน 
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แนวทางการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช ประจําปงบประมาณ 2563-2566 

บุคลากร: บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

วัตถุประสงค : - เขาใจพันธกิจ เปาหมาย นโยบายและแนวปฏิบัติท่ีดีของหลักสูตร คณะ และ

มหาวิทยาลัย 

- ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ 

- เรียนรูและพัฒนาการปฏิบัติงานตามเปาหมายขององคการ 

- พัฒนาแนวปฏิบัติท่ีดีหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 

- สรางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการพัฒนา : แนวทางการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมุงเขาใจพันธกิจ เปาหมาย นโยบาย

และแนวปฏิบัติท่ีดีของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ

อยางมีประสิทธิภาพ  เรียนรูและพัฒนาการปฏิบัติงานตามเปาหมายขององคการ 

พัฒนาแนวปฏิบัติท่ีดีหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน สรางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

และพัฒนาสมรรถนะในการทํางาน สนับสนนุความกาวหนาในสายอาชีพ ปรับปรุง

ทัศนคติท่ีดี สงเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางาน และสรางความรักและความผูกพัน

ตอองคการ 

ตัวอยางหัวขอ หลักสูตรหรือกิจกรรม : เชน  การปฐมนิเทศบุคลากรใหม  การพัฒนาทักษะพนักงาน

ใหมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  การประกันคุณภาพกับผลสัมฤทธิ์ของ

องคการ  การพัฒนาทักษะเพ่ือยกระดับคุณภาพงานของผูปฏิบัติงาน  การเขาสู

ตําแหนงชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ  การพัฒนาผลการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุน

องคการสูความเปนเลิศดานการพัฒนางานและพัฒนาองคการ การสรางและการ

บริหารทีมงาน เปนตน 
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สวนท่ี 4 

การนําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2563 ไปสูการปฏิบัต ิ

แนวทางการดําเนินงานที่สนับสนุนการนําแผนพัฒนาสูการปฏิบัต ิ

การพัฒนาบุคลากรไม ใชหน า ท่ีและความรับผิดชอบของบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง  

มหาวิทยาลัยจึงมีวิธีการรวมกันผานการสื่อสาร การถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมาย ไปสูระดับคณะ 

สถาบัน สํานัก หนวยงานปฏิบัติตาง ๆ เพ่ือใหบุคลากรทุกระดับภายในมหาวิทยาลัยมีการตระหนักถึง

ความสําคัญและรวมกันรับผิดชอบในการดําเนินการมากข้ึน  โดยการกระจายอํานาจดานงบประมาณ

และการปฏิบัติสูหนวยงานตาง ๆ รับผิดชอบและดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวภายใต

แนวทางการดําเนินงานท่ีสนับสนุนซ่ึงกันและกัน  ดังนี้ 

1. ระดับนโยบาย/โครงการ  ใหมีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน มีผูรับผิดชอบ

นโยบาย/โครงการทําหนาท่ีกํากับดูแลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  

พิจารณาเสนอนโยบาย/โครงการเพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ระดับขับเคลื่อนแผน  ใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน มีคณะทํางานทําหนาท่ี

ในการดําเนินนโยบาย/โครงการสูการปฏิบัติ รวมท้ังติดตามความกาวหนา รวบรวมขอเสนอแนะ

ตลอดจนปญหาอุปสรรคในการดําเนินนโยบาย/โครงการ และประเมินความสําเร็จของนโยบาย/

โครงการ 

3. ระดับปฏิบัติการ  บุคลากรทุกคนจะตองรับทราบนโยบาย/โครงการ และมีสวนรวมใน

การปฏิบัติสวนท่ีตนมีความรูความสามารถและเก่ียวของ 

การขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ แบงเปน 

1. ระดับมหาวิทยาลัย  ผูบริหารมีการบูรณาการแผนพัฒนาบุคลากรจากแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป 

2. ระดับคณะ/สํานักงาน/สถาบัน  ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานทุกระดับ มีหนาท่ี

โดยตรงในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาดวยวิธีการตาง ๆ เพ่ือชวยพัฒนาขีดความสามารถ ความรอบรูท่ี

เก่ียวของตามตําแหนงงาน  โดยมอบหมายภาระงานตามหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ และกําหนดตัวชี้วัดในการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ กําหนดแผนการปฏิบัติงานแตละรอบการประเมิน  รวมท้ังกระตุน
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ผูใตบังคับบัญชาใหมีการพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง ตลอดจนมีการติดตามประเมินผล

การพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

3. ระดับบุคคล  บุคลากรจัดทําแผนการปฏิบัติงานแตละรอบการประเมินตามหนาท่ีท่ี

รับผิดชอบ เพ่ือการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  นอกจากนั้นผูบังคับบัญชาหรือ

หัวหนางานและผูใตบังคับบัญชาตองรวมกันกําหนดสมรรถนะระดับบุคคลตามตําแหนงงานเพ่ือวัดผล

งานระดับบุคคล และนําไปสูการเปนสวนหนึ่งของการพิจารณาความดีความชอบระดับบุคคลหรือการตอ

สัญญาปฏิบัติงานตอไป 
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สวนท่ี 5 

การติดตามและประเมนิผล 

มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร และผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรผู เขารับการพัฒนา  ไดกําหนดวิธีการติดตามผลการพัฒนาและวิธีการ

ประเมินผลการพัฒนา เพ่ือนําผลการติดตามและประเมินผลมาใชสรุปผลการดําเนินการพัฒนาจาก

กิจกรรมตางๆ ของบุคลากรทุกสายงาน  อันเปนการพัฒนาตนเองเพ่ือไปใชในการปฏิบัติงาน และ

สามารถเปนแนวทางในการทบทวนปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรในอนาคตตอไป  โดยใชการติดตามและ

ประเมินผลการพัฒนา  ดังนี้ 

1. ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร  โดยการใชแบบสอบถามกอนและหรือ

หลังจากการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร  เพ่ือทราบถึงผลของการจัดกิจกรรมในแตละครั้ง  โดยนําผลท่ีได

นั้นมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งตอ ๆ ไป  และสรุปผลการดําเนินกิจกรรม  หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีถูก

กําหนดข้ึนตามผลลัพธของแตละกิจกรรม   

2. ประเมินผลดานการพัฒนาบุคลากร  โดยใชแบบประเมินผลการนําความรูจากการพัฒนา

บุคลากรไปใชในการปฏิบัติงาน  เพ่ือติดตามผลผูเขารับการพัฒนาหลังจากการไดรับการพัฒนาไปได

ระยะหนึ่ง   ผูบังคับบัญชาข้ันตนสังเกตความกาวหนา  การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน  จากนั้นประเมิน

ผลความกาวหนาในแบบประเมินผลการนําความรูจากการพัฒนาบุคลากรไปใชในการปฏิบัติงาน  และ

ประเมินในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีถูกกําหนดข้ึนตามผลลัพธ

ของแตละกิจกรรม 

3. แบบรายงานการพัฒนาบุคลากร แบบฟอรมจะระบุรายละเอียดของการไปอบรม 

ศึกษาดูงาน และหรือประชุมสัมมนา  เพ่ือใหทราบถึงขอมูลการไปในแตละครั้งวาไดมีการพัฒนาตนเอง

อยางไรบาง เชน หัวขอเรื่อง หนวยงานดําเนินการ การใชประโยชน รายละเอียดการเขารวม แนวทางการนํา

ความรูท่ีไดมาพัฒนา  เปนตน 

4. แบบติดตามการนําความรูจากเขารวมประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานไปใชในการ

ปฏิบัติงาน เปนผลการดําเนินงานการนําความรูท่ีไดมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน โดยแบบฟอรมจะ

ระบุรายละเอียดของการไปประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน เพ่ือทราบถึงขอมูลการไปแตละครั้ง
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วาไดมีการนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานอยางไรบาง เชน หัวขอความรูท่ีนํามาประยุกตใช ผลการ

ดําเนินงาน เอกสารอางอิง  เปนตน 
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สวนท่ี 6 

แนวทางการพัฒนาบุคลากรในอนาคต 

การพัฒนาบุคลากรเปนการพัฒนาทรัพยากรหนึ่งขององคกรท่ีมีความสําคัญยิ่งของมหา

วิทยาลัย  และการบริหารงานของมหาวิทยาลัยจะพัฒนาไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก

นอยเพียงใด ตองอาศัยบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเปนกุญแจไขสูความสําเร็จ  การพัฒนาบุคลากรจึง

นับเปนสิ่งสําคัญท่ีผูเก่ียวของทุกคนตองพึงตระหนักและรวมกันพัฒนาบุคลากรในระดับ  เพ่ือความ

เจริญกาวหนา และความเจริญเติบโตอยางยั่งยืนและม่ันคงขององคกร และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร

ใหประสบความสําเร็จในชีวิตการทํางาน สามารถดํารงตนในสังคมไดอยางมีความสุข 

ดังนั้น ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของบริบทดานตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน จึงตองมีการ

ทบทวนและปรับปรุงการพัฒนาใหทันตอสถานการณอยางตอเนื่อง การพัฒนาบุคลากรจึงใหความสําคัญ

กับการพัฒนาแรงขับภายในตัวบุคคล เชน ทัศนคติ คานิยม แรงจูงใจ และอุปนิสัย  เปนการพัฒนาจาก

จิตใจเพ่ือใหบุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีพึงประสงคไดอยางถาวรและเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง  

โดยแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอนาคต  ประกอบดวย 

1. การเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางพัฒนา  อันสงเสริมการ

ทํางานเปนทีม  เพ่ือใหบุคลากรไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชวยกันแกไขปญหา สราง

สัมพันธภาพ และทัศนคติท่ีดีระหวางกัน  สงผลใหบุคลากรมีความสุขในการทํางาน 

2. คุณภาพชีวิตการทํางาน คํานึงถึงปจจัย เชน  สภาพแวดลอมในการทํางานท่ีมีความเสมอ

ภาค โดยการเปดโอกาสใหบุคลากรไดพัฒนาความรู ความสามารถ และการสรางโอกาสความกาวหนา

และความม่ันคงในอาชีพ 

3. วัฒนธรรมองคกร ชวยหลอหลอมบุคลากรใหเขาใจกฎ กติกา มารยาท เปนอันหนึ่ง

อันเดียวกัน  วัฒนธรรมท่ีเขมแข็งมีสวนชวยใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอเพ่ือนรวมงานและองคกร 

4. โอกาสการพัฒนา  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตนเองเพ่ือความกาวหนาและ

ม่ันคงตามตําแหนงและภาระงานของตนเอง และความสําเร็จตอองคกร 

 


	ปกแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 1 ปี
	สารบัญ 1 ปี
	ร่างเล่มแผน HRD 1 ปี 2 ปรับแก้ส่งน้องโอ๋

