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คํานํา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี (พ.ศ. 2563-2567) เพื่อเปนกรอบในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสอดคลองกับ

แผนยุทธศาสตร นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีกําหนดกลยุทธการพัฒนาบุคลากรและมี

เปาประสงค 4 ดาน ดังนี้ 1. การบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรใหมีระบบ กลไกและการ

ดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ และมีทรัพยากรสนับสนุนการดําเนินงาน

อยางเพียงพอ 2. การพัฒนาผูบริหาร โดยตระหนักถึงการพัฒนาผูท่ีจะกาวขึ้นสูตําแหนงประเภท

ผูบริหาร ใหสมรรถนะและทักษะในการบริหารในระดับสูง 3. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ใหมี

บุคลากรดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวนเพ่ิมขึ้น มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีตรงกับ

สาขาวิชาท่ีมหาวิทยาลัยเปดสอนและสามารถเปนศักยภาพใหแกหลักสูตรไดจํานวนเพ่ิมขึ้น มี

สมรรถนะรวมถึงทักษะในการปฏิบัติงานในระดับสูงขึ้น และ 4. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ ใหบุคลากรท่ีคุณสมบัติครบถวนและเหมาะสมไดดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น และมี

สมรรถนะตลอดจนทักษะในการปฏิบัติงานในระดับสูงขึ้น 

 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจําป 2564 ฉบับนี้ 

ประกอบดวย นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปาหมายในการ

พัฒนาคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก เปาหมายการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ และ

เปาหมายการพัฒนาผูท่ีจะกาวขึ้นสูตําแหนงประเภทผูบริหาร แผนในการพัฒนาบุคลากร ประจําป 

2564 

 

กองพัฒนาระบบบริหาร 

 สํานักงานอธิการบดี                      

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
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สวนท่ี 1 

บทนํา 

ความสาํคัญและความเปนมา 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดบัญญัติใหมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปนสถาบัน 

อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่เสริมสรางพลงัปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชู ภูมิปญญาของ

ทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและย่ังยืนของปวงชน มีสวนรวม ในการ

จัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน โดยมี

วัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

ปรับปรุง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกอบกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนดให

สถานศึกษาแตละแหงมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกําหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับแตละประเภทการศึกษาที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจึงตองดําเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย โดยองคประกอบหน่ึง คือ การบริหารจัดการ ซึ่งเปนการควบคุม

คุณภาพของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการดานตาง ๆ ใหมีคุณภาพ เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล 

ฯลฯ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว    

จากบริบทขางตนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจึงตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ซึ่งเปนทรัพยสินที่มีคาและมีความสําคัญอยางย่ิง ที่จะทําใหมหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จไดอยางย่ังยืน 

โดยเฉพาะอยางย่ิงในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อใหเปน

เครื่องมือเชิงกลยุทธที่จะชวยผลกัดันความสาํเรจ็จงึเปนสิง่สาํคัญ โดยกการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยจะ

มุงเนน การพัฒนาความเปนเลิศของบุคลากรตามแนวทางการกําหนดสมรรถนะ ความรูความสามารถ และ

ทักษะที่จําเปนในการปฏิบติังานสาํหรบัตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อบุคลากรสามารถ

ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถสรางองคความรูใหมและนํามาปรับใชในการพัฒนา

องคกรไดอยางเหมาะสม สนับสนุนใหบุคลากรเพิ่มพูนความรูอยางตอเน่ือง และสงเสริมใหสามารถถายทอด

ความรูการปฏิบัติงานไปยังบุคคลอื่น สงผลใหเกิดการพัฒนาองคกรในทุกดาน มหาวิทยาลัยจึงตองกําหนดทิศ

ทางการพัฒนาบุคลากรใหมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ประกอบกับแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (พ.ศ. 2558-2562) ถึงกําหนดเวลาสิ้นสุด

ของแผนแลว จึงเปนความจําเปนที่จะตองมกีารจัดทาํแผนพฒันาบคุลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี(พ.ศ. 2563-

2567) ฉบับน้ีสําหรับใชเปนเครื่องมือ ในการบริหารจัดการงานดานทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากรให

สามารถผลักดันการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหบรรลุผลสําเร็จตามที่กําหนดตอไป 



2 
 
ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเดิมคือ โรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา เปดทํา

การสอน เมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.2491 เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษา 

 พ.ศ.2498 โรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา โอนมาสังกัดกรมการฝกหัดครู ตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการแตยังคงทําหนาที่ผลิตครูอาชีวศึกษา 

 พ.ศ.2504 เปลี่ยนช่ือโรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษาเปนโรงเรียนฝกหัดครูธนบุรี มีนโยบายที่จะ

ผลิตครู ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เชนเดียวกับโรงเรียนฝกหัดครูอื่นๆ 

 พ.ศ.2512 เปดสอนภาคนอกเวลาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เปนครั้งแรก 

 พ.ศ.2513 กรมการฝกหัดครูประกาศยกฐานะ โรงเรียนฝกหัดครูธนบุรี เปนวิทยาลัยครูธนบุร ี

 พ.ศ.2514 เปดรับนักศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลา ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง

เปนครั้งแรก 

 พ.ศ.2519 ไดรับการยกฐานะใหเปนวิทยาลัยครู สามารถผลิตครูไดถึงระดับปริญญาตรี ตาม

พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 

 พ.ศ.2521 เปดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตร 2 ป (ค.บ. 2 ป) วิชาเอก

วิทยาศาสตรท่ัวไปเปนครั้งแรก ทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลาสําหรับภาคนอกเวลา รับครูประจําการและ

บุคลากรทางการศึกษา เขาเรียนตามโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ (อ.ค.ป.) ซึ่ง

หนวยงานตนสังกัดเปนผูสงเขารับการอบรม 

 พ.ศ.2527 วิทยาลัยครูธนบุรี รวมอยูในวิทยาลัยครูกลุมท่ีแปด ตามขอบังคับของสภาการฝกหัดครูวา

ดวยการบริหารกลุมวิทยาลัย 

 พ.ศ.2528 วิทยาลัยครูธนบุรีซึ่งอยูในวิทยาลัยครูกลุมที่แปด เปลี่ยนไปอยูใน “สหวิทยาลัย

รัตนโกสินทร” ตามประกาศขอบังคับของสภาการฝกหัดครูวาดวยกลุมวิทยาลัย พ.ศ.2528 ใหวิทยาลัยครู

ดําเนินงานรวมกัน เรียกวาสหวิทยาลัย 

 พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม “สถาบัน             

ราชภัฏ” แทนวิทยาลัยครู เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ พ.ศ.2535 

 พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงลงพระปรมาภิไธย ใน

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เปนผลทําใหสถาบันราชภัฏทุกแหงเปลี่ยนสถานภาพเปน

สถาบันอุดมศึกษาที่เปนนิติบุคคล สถาบันราชภัฏธนบุรี  จึง เปน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตาม

พระราชบัญญัติน้ี โดยมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 

 พ.ศ.2548 ไดขยายการเปดสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี สมุทรปราการ ซึ่งต้ังอยูที่ ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
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 พ.ศ.2549  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโทข้ึนเองหลาย

หลักสูตร และทําการปรับปรุงหลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏเดิมใหเปนหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 

2549 เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และใชเปดสอนต้ังแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป  

 พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Yulin Normal 

University, Guangxi Normal University และ Guangxi University สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Yunnan College of 

Business Management สาธารณรัฐประชาชนจีน และ Thurgau University of Teacher Education 

สมาพันธรัฐสวิส 

 พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Kunming 

University สาธารณรัฐประชาชนจีน และ National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism 

ไตหวัน  

 พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย University of 

Miyazaki ญี่ปุน 

 พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศ ดังน้ี 

  - Dali University, สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  - Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages, สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  - National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism, ไตหวัน 

  - National Pingtung University, ไตหวัน 

  - Trans World University, ไตหวัน 

  - National Taipei University of Technology (Taipei Tech), ไตหวัน 

  - University Mahasaraswati Denpasar, อินโดนีเซีย 

  - Technological University of the Philippines, ฟลิปปนส 

 พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศ ดังน้ี 

  - Mean Chey University, กัมพูชา 

  - Thai Nguyen University, เวียดนาม 

  - Hainan College of Foreign Studies, สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  - Yunnan College of Business Management, สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  - Kunming University, สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  - National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism, ไตหวัน 
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 พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศ ดังน้ี 

  - The National University of Laos, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

  - Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages, สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  - Nanchang Institute of Technology, สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  - Fu Zhou Chuangxin Vocational College, สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 พ.ศ. 2561 – ปจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศ ดังน้ี 

  - University of Battambang, Cambodia, กัมพูชา 

  - Guangxi Agricultural Vocational College of People’s Republic of China, 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ระบุวาใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบัน 

อุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่เสรมิสรางพลงัปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรยีนรู เชิดชูภูมิปญญาของ

ทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยาเพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและย่ังยืนของปวงชนมีสวนรวมในการจัดการ

การบํารุงรักษาการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน โดยมี

วัตถุประสงคใหการศึกษาสงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู 

มาตรา 8 ระบุวา ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 ใหกําหนดภาระหนาทีข่อง

มหาวิทยาลัย ดังตอไปน้ี (1) แสวงหาความจริงเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน 

ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล (2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรัก

และผูกพันตอทองถ่ิน อีกทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถ่ินรู เทาทันการ

เปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิต บัณฑิตของ

ประเทศ (3) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคาความสํานึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถ่ินและ

ของชาติ (4) เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและนักการเมือง ทองถ่ินใหมี

จิตสํานึกประชาธิปไตยคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถ่ินเพื่อ

ประโยชนของสวนรวม (5) เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง (6) ประสานความรวมมือและชวย เหลือ

เกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศเพื่อ

การพัฒนาทองถ่ิน (7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหมให

เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถ่ิน รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อสงเสริมให

เกิดการจัดการการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและ
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ย่ังยืน (8) ศึกษาวิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของ

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงไดกําหนดภารกิจในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามพระราช- 

บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และมาตรา 8 โดยเนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติอยางมือ

อาชีพ เปนตนแบบในการผลิตและพัฒนาครู มีความโดดเดนทางดานอุตสาหกรรมบริการ วิจัย สรางองค

ความรูและนวัตกรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาชุมชนทองถ่ินอยางย่ังยืน 

 ในการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลยัราชภัฏ ไดรวมกันกําหนดพื้นที่ความรับผดิชอบในการพัฒนาทองถ่ิน

ของตนเอง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีรับผิดชอบในกรุงเทพมหานคร จํานวน 13 เขต ไดแก เขตธนบุรี 

คลองสาน บางกอกนอย ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน ราษฎรบูรณะ บางกอกใหญ จอมทอง ทวีวัฒนา บางพลัด บางขุน

เทียน บางคอแหลม และประเวศ สวนจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบดวย 6 อําเภอ ไดแก อําเภอบางพลี อําเภอ

เมืองสมุทรปราการ อําเภอบางบอ อําเภอพระประแดง อําเภอพระสมุทรเจดีย อําเภอบางเสาธง โดยใน

เบื้องตน ผูวาราชการจังหวัดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยดูแลอําเภอบางพลี ซึ่งเปนอําเภอที่ต้ังของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เปนเบื้องตน 

 

ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  อัตลักษณของนักศึกษา  เอกลักษณของมหาวิทยาลยั  

 

ปรัชญา 

มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูคูคุณธรรม  บูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นควบคูกับภูมิปญญาสากล 

สรางองคความรูเพื่อพัฒนาทองถิ่นใหยั่งยืน และสรางสังคมคณุภาพ 

 

วิสัยทัศน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปนสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลกัษณ มีคุณภาพ มีสมรรถนะและ 

เปนสถาบันหลักที่บรูณาการองคความรูสูนวัตกรรมในการพฒันาทองถ่ินเพื่อสรางความมั่นคงใหกับ

ประเทศ 

 

พันธกิจ 

1. ผลิตบณัฑิตใหมคีุณภาพ มีทศันคติที่ดี เปนพลเมอืงดีในสงัคม และมสีมรรถนะตามความตองการ

ของผูใชบัณฑิต   

2. พฒันาทองถิ่นตามศกัยภาพ สภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของชุมชนโดยการถายทอด

องคความรู เทคโนโลยี และนอมนําแนวพระราชดําริสูการปฏบิัติ  

3. สรางเครือขายความรวมมือกับทกุภาคสวนเพื่อการพัฒนาทองถิ่น และเสริมสรางความเขมแข็ง
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ของผูนําชุมชนใหมคีุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพือ่ ประโยชนตอสวนรวม 

4. วิจยัสรางองคความรูและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับมุงเนนการบูรณา

การเพื่อนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม  

5 ทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรม และสงเสริม สืบสานภูมปิญญาทองถิ่นและบูรณาการกับภมูิปญญา

สากล 

6. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลยัอยางมปีระสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาล พรอม

รองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ืองและยั่งยืน  

 

อัตลักษณของนักศึกษา 

1. มีคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค 4 ประการตามแนวพระราโชบาย 

 มีทัศนคติที่ดีและถูกตอง    มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงแขมแข็ง 

 มีอาชีพมีงานทํา            เปนพลเมืองดีมีวินัย  

2. มีจิตอาสา  

3. มีทักษะคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ 

 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

1. ผลิตและพัฒนาครู/บุคลากรทางการศึกษา  

2. พัฒนาทองถ่ินโดยนอมนําแนวพระราชดําริสูการปฏิบัติ 

 

โครงสรางการแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีโครงสรางการแบงสวนราชการตามประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  

การแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 ไว ดังน้ี 

     1.  สํานักงานอธิการบดี 

    2.  คณะครุศาสตร 

     3.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

     4.  คณะวิทยาการจัดการ 

     5.  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

     6.  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

     7.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     8.  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

     9.  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดจัดรูปแบบการแบงโครงสรางหนวยงานแบงออกเปน 2 ประเภท        

คือ  1) หนวยงานที่มีการจัดการเรียนการสอน เชน คณะตางๆ  เปนหนวยงานที่มีบุคลากรสายวิชาการและ      

สายสนับสนุนวิชาการ  และ 2) หนวยงานที่ไมไดจัดการเรียนการสอน ไดแก หนวยงานสายสนับสนุนวิชาการ 

ไดแก สํานักงานอธิการบดี  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  และสถาบันวิจัยและพัฒนา  และเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการ

ปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัยอยางครบถวน  จึงมีการกําหนดหนวยงานภายในเพิ่มเติม เชน โครงการจัดต้ัง

คณะวิศวกรรมศาสตร โครงการบัณฑิตศึกษา โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ศูนยคอมพิวเตอร ศูนยภาษา กลุมงานรายได ทรัพยสิน ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ

และสหกิจศึกษา เพื่อปฏิบัติภารกิจเฉพาะทางของมหาวิทยาลัย เปนตน ทั้งน้ีปจจุบันไดมีการแบงโครงสราง

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดดังตอไปน้ี (ภาพที่ 1) 1. สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการตางๆ อธิการบดี 

และรองอธิการบดี 

  2. กลุมบุคลากรซึ่งจําแนกตามหนวยงานหลัก 2 สวน ไดแก  

   2.1 หนวยงานวิชาการ  

    2.1.1 คณะครุศาสตร 

    2.1.2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

    2.1.3 คณะวิทยาการจัดการ 

    2.1.4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

   2.2 หนวยงานสนับสนุนวิชาการ 

    2.2.1 สํานักงานอธิการบดี 

    2.2.2 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

    2.2.3 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    2.2.4 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

    2.2.5 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ภาพที่ 1 โครงสรางการแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 



สวนท่ี 2 

บริบทท่ีเก่ียวของกับแผนพัฒนาบุคลากร 

แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) 

แผนการศึกษาแหงชาติไดกําหนดวิสัยทัศน ดังน้ี “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิต

อยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิต อยางเปนสุข สอดคลองกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลง

ของโลกศตวรรษที่ 21”วัตถุประสงคสําคัญ จํานวน 3 ประการ ประการแรกเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการ

จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ประการที่สองเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ 

ทักษะและสมรรถนะที่สอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ และ ยุทธศาสตรชาติ และประการสุดทาย คือ เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการ

เรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี และรวมมือผนึกกําลงัมุงสูการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนการศึกษาแหงชาติไดวางเปาหมายไว ดังนี้  

ดานท่ี 1 เปาหมายดานผูเรยีน (Learner Aspirations) โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะ

และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ดังน้ี 

ภาพท่ี 2  ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21(3Rs8Cs) ที่มา : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
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 ดานท่ี 2 เปาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) จํานวน 5 ประการ โดยสรุปพอสังเขป ดังน้ี  

  1) ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอยางทั่วถึง (Access) เชน 

ประชากรกลุมอายุ 6 ถึง 14 ปทุกคนไดเขาเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาที่

รัฐตองจัดใหฟรี 

  2) ผูเรียนทุกคน ทุกกลุมเปาหมายไดรับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน อยางเทา

เทียม (Equity) เชน ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคนไดรับ การสนับสนุนคาใชจายในการศึกษา 15 ป 

  3) ระบบการศึกษาทีม่ีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดความสามารถ เต็มตามศักยภาพ 

(Quality) เชน นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  

  4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุมคาและ

บรรลุเปาหมาย (Efficiency) เชน รอยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไมผานเกณฑการประเมินคุณภาพ

ภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกสงเสริมใหทุกภาคสวนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา  

  5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปนพลวัตและบริบทที่

เปลี่ยนแปลง (Relevancy) เชน อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศดานการศึกษาดีข้ึน  

 

 ยุทธศาสตรของแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560 - 2579) ประกอบดวยยุทธศาสตรตาง ๆ       

จํานวน 6 ยุทธศาสตร ในการดําเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาซึ่งมุงผลตามเปาหมายทั้งสองดาน

ดังกลาวขางตน ดังน้ี  

 
 

ภาพท่ี 3   ยุทธศาสตรแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579 

 ที่มา : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
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 โดยยุทธศาสตรที่มีความสัมพันธที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย คือ ยุทธศาสตร  

ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา ซึ่งมีเปาหมายของยุทธศาสตรที่สําคัญ ไดแก  

 

เปาหมายท่ี 2  

ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล สงผลตอคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา 

 

 

 

 

 

เปาหมายท่ี 5  

ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย 

และบุคลากรทางการศึกษา มีความเปน

ธรรมสรางขวัญกําลังใจ และสงเสริมให

ปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ  

 

 

 

 

 โดยทั้ง 6 ยุทธศาสตร จะถูกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติโดยนํานโยบายจากสวนกลางผานหนวยงานระดับ

จังหวัด และสงตอไปยังสถานศึกษาและถายทอดสูช้ันเรียนที่เปนเปาหมายของแผนการศึกษาแหงชาติ 

 

ภาพท่ี 4   

การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแหงชาติ 

ที่มา : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 

ประกอบดวย มาตรฐาน 5 ดาน ดังน้ี 
 

  มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน 

   1) เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ และความรอบรูดานตางๆ ในการสรางสัมมา

อาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทกัษะการเรียนรูตลอดชีวิตโดยเปน

ผูมีคุณธรรม ความเพียร มุงมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

   2) เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการ   

บูรณาการศาสตรตางๆ เพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม มีคุณลักษณะความเปนผูประกอบการรูเทาทันการ

เปลี่ยนแปลงของสงัคมและของโลก สามารถสรางโอกาสและเพิ่มมูลคาใหกับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 

   3) เปนพลเมืองที่เขมแข็ง มีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกตองรู

คุณคาและรักษความเปนไทย รวมมือรวมพลังเพือ่สรางสรรคการพัฒนาและเสริมสรางสันติสุขอยางย่ังยืนทั้งใน

ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 
 

  มาตรฐานท่ี 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม  

   มหาวิทยาลยัมผีลงานวิจัยที่เปนการสรางและประยุกตใชองคความรูใหม สรางสรรค

นวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญาที่เช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดลอมตาม

ศักยภาพและอัตลักษณของประเภทสถาบัน มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา องคกรภาครัฐ

และเอกชนทั้งในและตางประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ความตองการจําเปนของ

สังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงตอการพัฒนา

ผูเรียน การสรางคุณภาพชีวิต หรือการสรางโอกาสมูลคาเพิ่ม และขีดความสามารถของประเทศในการแขงขัน

ระดับนานาชาติ 
 

  มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ 

   มหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการเหมาะสม สอดคลองกับบริบทและตอบสนองความ

ตองการของทองถ่ิน ชุมชน และสังคม ตามระดับความเช่ียวชาญและอัตลักษณของประเภทสถาบัน โดยมีการ

บริหารความโปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบได ผลลัพธของการบริการนําไปสูการเสริมสรางความเขมแข็งและ

ความย่ังยืนของผูเรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

  มาตรฐานท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

   มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู การวิจัย หรือการบรกิารวิชาการ ซึ่งนําไปสูการสบืสาน

การสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและตางประเทศอยางเหมาะสม ตามศักยภาพและ  
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อัตลักษณของประเภทสถาบนั ผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรม ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปน

ไทย หรือการสรางโอกาสและมูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
 

  มาตรฐานท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ 

   1) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียนรูเนนการ

พัฒนาเรียนแบบบูรณาการเพื่อใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติและความตองการที่

หลากหลายของประเทศ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคม 

สถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 

   2) มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 

ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรูเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงความ

หลากหลายและความเปนอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุน คลองตัว โปรงใสและ

ตรวจสอบได 
 

   3) มหาวิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ

พัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการ     

กํากับใหการจัดการศึกษาแลการดําเนินงานตามพันธกิจเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา

อยางตอเน่ือง สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

 

มาตรฐานอุดมศึกษาของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

 คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดดําเนินการเพื่อใหเกิดความสอดคลองกับมาตรฐานตาง ๆ ตามที่

กระทรวงศึกษาธิการกําหนดอันจะเปนรากฐานในการพัฒนาประเทศ ซึ่งไดกําหนดไวทั้งนโยบายในระยะยาว    

และระยะสั้น โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

  1. แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551- 2565) มีเปาหมายเพื่อเสริมสราง        

การพัฒนาความเขาใจและความตระหนักในสภาพปญหาอุดมศึกษาของประเทศ  และความจําเปนที่จะตอง

รวมมือกันพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศโดยมีกรอบทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนรวมกันเพื่อให

ระบบอุดมศึกษาเปนรากฐานที่สําคัญและสนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายที่พึงประสงคเมื่อสิ้นสุด

แผนในป พ.ศ. 2565 คือ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถ

ปรับตัวสําหรับงานที่เกดิข้ึนตลอดชีวิตพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรม  เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศในโลกาภิวัตน  สนับสนุนการพัฒนาที่ย่ังยืนของทองถ่ินไทย โดยใช

กลไกของธรรมาภิบาลทางการเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทาง
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วิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ” ในการพัฒนาบุคลากรอุดมศึกษา จะตองมุงเนนไปที่

ประสิทธิภาพของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาใหรองรับการรวมตัวของกลุมประชาคมอาเซียน 
 

  2. มาตรฐานการอุดมศึกษา ป พ.ศ.2557 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีการ

พัฒนา ตัวบงช้ีและเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหม ทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ

สถาบัน โดยในระดับหลักสูตร มีตัวบงช้ีคุณภาพอาจารย สวนในระดับคณะและระดับสถาบัน มีตัวบงช้ีที่เกี่ยวของ

คือ ตัวบงช้ี อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ 40 และตัวบงช้ีอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ รวมกัน รอยละ 60 ข้ึนไป  โดยอธิบายตัวบงช้ีวาสถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมี

ความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมใหอาจารยในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูใน

ศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเน่ือง เพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ

การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจและการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุด  ที่ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถและความลุมลึกทาง

วิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิตศึกษาวิจัยเพื่อติดตามความกาวหนาทางวิชาการ

และการพัฒนาองคความรู  ดังน้ันสถาบันจึงควรมีอาจารยที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธกับ

หลักสูตรที่เปดสอนในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเนนของหลักสูตร 

 

แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรู ความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะท่ีจําเปน สําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ก.พ.อ.     

  

 ตามหนังสือของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509 (2) /ว 2 ลงวันที่ 24 มกราคม 

2554 ไดแจงแนวทางการกําหนดสมรรถนะ ความรูความสามารถ และทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานสําหรับ

ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางการดําเนินการ

กําหนด สมรรถนะ ความรูความสามารถ และทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

  สมรรถนะ ประกอบดวย 

   1. สมรรถนะหลัก หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากรทุกตําแหนง ซึ่งสถาบัน 

อุดมศึกษากําหนดข้ึน เพื่อหลอหลอมคานิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงครวมกันในองคกร  

   2. สมรรถนะเฉพาะตามงานที่ปฏิบัติ หมายถึง คุณลักษณะทางพฤติกรรมที่กําหนด

เฉพาะสําหรับสายงานหรือตําแหนงหนาที่ และสงเสริมใหสามารถปฏิบัติภารกิจในหนาที่ไดดีย่ิงข้ึน  

   3. สมรรถนะทางการบริหาร หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กําหนดเฉพาะ

สําหรับตําแหนง ประเภทผูบรหิารเพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริการใหสามารถปฏิบัติภารกจิได อยาง

มีประสิทธิภาพ  
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    ความรูความสามารถ ประกอบดวย   

   1. ความรูความสามารถทีจ่ําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง 

   2. ความรูเรืองกฎหมายและกฎระเบียบราชการ  

  

  มาตรฐานดานทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 

   1. การใชคอมพิวเตอร 

   2. การใชภาษาอังกฤษ 

   3. การคํานวณ 

  

 ทั้งน้ี ก.พ.อ. ไดมอบหมายใหสภาสถาบันอุดมศึกษาเปนผูกําหนดระดับของความรู ความสามารถ ทักษะ

และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงบุคลากรทุกประเภทในสถาบันอุดมศึกษา 
 

  1) ดานความรูความสามารถ ใหกําหนดรายละเอียดองคความรู และระดับของความรู 

ความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงของประเภททั่วไป วิชาการ และอํานวยการ สายงาน

และระดับตําแหนง 

  2) ดานทักษะ ใหกําหนดรายละเอียดและระดับทกัษะทีจ่ําเปนสําหรบัการปฏิบัติงานใน

ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาการ และอํานวยการ สายงานระดับตําแหนง ทั้งน้ี สวนราชการอาจกําหนดจํานวน

ทักษะเพิม่ข้ึนตามลกัษณะงานไดตามความเหมาะสม 

  3) ดานสมรรถนะ ใหกําหนดรายละเอียดและระดับของสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่

ปฏิบัติ อยางนอย 3 สมรรถนะ โดยใหมีความเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงประเภท

ทั่วไป วิชาการ และอํานวยการ สายงาน และระดับตําแหนง โดยสามารถเลือกสมรรถเฉพาะตามลักษณะงานที่

ปฏิบัติตามที่ ก.พ.อ กําหนดไว 

 

 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง การกําหนดสมรรถนะ

สําหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 เพื่อ

กําหนดสมรรถนะสําหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2562 ดังน้ี 

  1. สมรรถนะหลัก 

   1) การมุงผลสัมฤทธ์ิ 

   2) การบริการที่ดี 

   3) การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 

   4) การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม 

   5) การทํางานเปนทีม 
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  2. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ สําหรับกลุมบุคลากรประเภทวิชาการ หรือ 

สนับสนุนวิชาการ หรือประเภทบริหาร ไดกําหนด ดังน้ี 
 

        ประเภทวิชาการ 

    1) ใสใจและพัฒนานักศึกษา 

    2) ความเขาใจองคกรและระบบราชการ 

    3) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

    4) ความผูกพันที่มีตอองคกร 

    5) การสรางสัมพันธภาพ 

    6) การสืบเสาะหาขอมูล 

        ประเภทสนับสนุนวิชาการ 

    1) การคิดวิเคราะห  

    2) การดําเนินการเชิงรุก 

    3) การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน 

    4) ความยืดหยุนผอนปรน 

    5) ความผูกพันที่มีตอองคกร 

    6) ความเขาใจผูอื่น  

        ประเภทบริหาร 

    1) สภาวะผูนํา 

    2) วิสัยทัศน 

    3) การวางกลยุทธภาครัฐ 

    4) ศักยภาพเพื่อนําการปรบัเปลี่ยน 

    5) การควบคุมตนเอง 

    6) การสอนงานและการมอบหมายงาน 
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏไดนอมนําพระราโชบายดานการศึกษาในการเปนสถาบันการศึกษา เพื่อการ

พัฒนาทองถ่ิน โดยมีการทบทวนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถ่ินระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 

- 2579) ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561 มีวัตถุประสงคเพื่อใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน อยูบนฐานความรู ความเขาใจรวมกัน ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.

มรภ.) จึงกําหนดยุทธศาสตรรวมกัน เพื่อใหการดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏตรงตามเจตนารมณของ             

แผนยุทธศาสตรบนพื้นฐานศักยภาพและบริบทของแตละมหาวิทยาลัยนําไปสูผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของ

ยุทธศาสตร ซึ่งประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังน้ี 

 
ภาพท่ี 5 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถ่ินระยะ 20 ป 

 

 จากยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถ่ินระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579)   

ฉบับปรับปรุง วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ซึ่งมหาวิยาลัยราชภัฏธนบุรีไดดําเนินการกําหนดยุทธศาสตร 

เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ ตัวช้ีวัด โครงการหลัก และโครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัย โดยประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 4 ถือเปนยุทธศาสตรที่มีความเกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการโดยตรงอยางสําคัญ โดยแตละยุทธศาสตรมีรายละเอียดโดยสรปุ ดังน้ี 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน โดยการเนนใหชุมชนทองถ่ินไดรับการพัฒนาใน 4 

ดานคือ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานการศึกษา 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู มีเปาหมาย 3 ประการ คือ การผลิตบัณฑิตครู

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏใหมีอัตลักษณและสมรรถนะเปนเลิศ เปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต การผลิตบัณฑิต

ครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสมบูรณดวยคุณลักษณะ 4 ประการ และถายทอด/บมเพาะใหศิษยแตละชวงวัยได

และการผลิตบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เขาสูวิชาชีพไดรับเสริมสรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1

การพัฒนาทองถ่ิน

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3

การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2

การผลิตและพัฒนาครู

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 

การพัฒนาระบบบริหาร
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา มีเปาหมาย 3 ประการ คือ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเปนเลิศในการสรางความมั่นคงใหกับประเทศดวยการบูรณาการองคความรูสู

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ การยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิตดวยอัตลักษณ 

ดานสมรรถนะและคุณลักษณะ 4 ประการ พรอมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง และอาจารยและบุคลากร

ทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะเปนที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มีเปาหมาย 2 ประการ คือ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏไดรับการยอมรับระดับชาติและระดับนานาชาติดานการเปนสถาบันดานการศึกษาเพื่อ

ทองถ่ินที่สรางความมั่นคงใหกบัประเทศ และมหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบบรหิารที่มีประสิทธิภาพและคลองตัว 

มุงเนนการสรางธรรมาภิบาล ความพรอมและความสามารถปรับตัวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับ

สถานะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ระยะท่ี 1 พ.ศ. 2560 - 2564  

 

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อพัฒนาทองถ่ิน ระยะที่ 1 พ.ศ.2560 - 2564 เปน

แผนปฏิบัติการที่ไดกําหนดจากยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถ่ินระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 

- 2579) ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561 เปนการกําหนด ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด โครงการหลักและ

โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัย เพื่อใหแนวทางในการปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย โดยประกอบดวย

ยุทธศาสตร ในการปฏิบัติการ จํานวน 4 ยุทธศาสตร ดังน้ี  

   ยุทธศาสตร 1  การพัฒนาทองถ่ิน  

  ยุทธศาสตร 2  การผลิตและพัฒนาคร ู 

  ยุทธศาสตร 3  การยกระดับคุณภาพการศึกษา  

  ยุทธศาสตร 4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

ซึ่งรายละเอียดในแตละยุทธศาสตรจะมีการกําหนดเปาหมาย และเปาประสงคของยุทธศาสตร

เหลาน้ันพรอมทั้งไดระบุโครงการหลัก และโครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยไวอยางมากมาย เพื่อให

หนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อตอบสนองตัวช้ีวัดของแตละยุทธศาสตรได

อยางเหมาะสม โดยในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยก็ถือเปนกระบวนการหน่ึงในการ

สนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อพัฒนาทองถ่ิน ระยะที่ 1 พ.ศ. 

2560 - 2564 โดยอาจสรุปตามประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของเพื่อใหเห็นวามีความเกี่ยวของในการจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากร ดังน้ี 
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ภาพท่ี 6 ยุทธศาสตรที่ 2 ของแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อพัฒนาทองถ่ิน  

ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 

 

 
ภาพท่ี 7 ยุทธศาสตรที่ 3 ของแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อพัฒนาทองถ่ิน  

ระยะที่ 1 พ.ศ.2560 – 2564 

ยุทธศาสตรที่ 2
• การผลิตและพัฒนาครู

เปาประสงค

• บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รีมีอัตลักษณและสมรรถนะเปนเลิศเปนที่ตองการของ    

ผูใชบัณฑิต 

• บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมบูรณพรอมดวยคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค 4 
ประการตามแนว พระราโชบาย และมีศักยภาพในการถายทอดและบม เพาะศิษยแตละชวงวัยให

มีคุณลักษณะทั้ง 4 ประการ

• บัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่เขาสูวิชาชีพไดรับการยกระดับ/เพิ่ม สมรรถนะเพื่อ

รองรับการเปล่ียนแปลง

กลยุทธ

• พัฒนาสมรรถนะครูของครูใหมีความเปนมืออาชีพ
• ยกระดับสมรรถนะครูประจําการ และบมเพาะสมรรถนะใหมใหสอดรับกับ สภาวการณที่

เปล่ียนแปลง  

ยุทธศาสตรท่ี 3
• การยกระดับคุณภาพการศึกษา

เปาประสงค

• มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีความเปนเลิศในการสรางความม่ันคงใหกับประเทศ                 

ดวยการบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

• ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิตดวยอัตลักษณดานสมรรถนะและ
คุณลักษณะ 4 ประการ พรอมรองรับบริบทที่เปล่ียนแปลง

• อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะเปนที่ ยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ

กลยุทธ

• พัฒนาศักยภาพผูสอนใหเปนมืออาชีพ

• ปรับกระบวนการจัดการเรียนรูใหบูรณาการกับการทํางาน และเสริมสรางทักษะและจิตสํานึก

ในการพัฒนาทองถิ่น
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ภาพท่ี 8 ยุทธศาสตรที่ 4 ของแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 

ระยะที่ 1 พ.ศ.2560 – 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 4
• การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

เปาประสงค

• มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและคลองตัว มุงเนนการสราง

ธรรมาภิบาล ความพรอม และความสามารถปรับตัวอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับ

สถานะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

• มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติดานการเปน สถาบันอุดมศึกษา 

เพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่สรางความม่ันคงใหกับประเทศ

กลยุทธ

• สงเสริมบุคลากรที่เปนคนดีคนเกงใหพัฒนาและแสดงออกถึงความรูความสามารถ และศักยภาพ

เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและทองถิ่นอยางเต็มที่

• ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะดานฐานขอมูลงบประมาณ และบุคลากรให

ทันสมัย รวดเร็ว



สวนท่ี 3 

แผนพัฒนาบุคลากร 

นโยบายการบริหารดานการพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา

ตนเองของบุคลากรของมหาวิทยาลยั ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการอยางเพยีงพอ เหมาะสม และมี

คุณภาพ โดยมีจุดมุงหมายมหาวิทยาลัยเกิดมาตรฐานการศึกษาและเพื่อใหบุคลากรทุกเพิ่มพูนความรู

ความสามารถของบุคลากรเอง ซึ่งสามารถนําเอาองคความรูน้ันมาประยุกตในการปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ซึ่งหากการพัฒนาบุคลากรในทุกๆดานของมหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน 

จะสงผลใหเกิดการพัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและประสบผลสําเร็จในการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยเปนอยางย่ิง  

ในการดําเนินนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล มหาวิทยาลัยตระหนักวาบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัยควรจะตองไดรับการพัฒนาอยาง

ทั่วถึงเพื่อใหการดําเนินการตามกิจกรรมสงเสริมและกํากับในแตละดาน สามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ืองไป

ในทิศทางเดียวกัน โดยมหาวิทยาลัยจะพัฒนาบุคลากร จํานวน 3 กลุม ที่จําแนกโดยอาศัยหลักเกณฑตาม

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการจําแนกตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ดังน้ี 

1. บุคลากรสายวิชาการ ซึ่งอางอิงจากขอ 2 ของประกาศฉบับดังกลาว วา ตําแหนงวิชาการ

เปนตําแหนงที่มีหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน การสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยคนควา 

ในสาขาวิชาการและวิชาชีพข้ันสูง การใหคําแนะนําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษา การใหบริการทางวิชาการแก

สังคม การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่ เกี่ยวของ ไดแก  ตําแหนงดังตอไปน้ี 

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย และอาจารย 

2. บุคลากรประเภทผูบริหาร ซึ่งอางอิงจากขอ 3 และ 4 ของประกาศฉบับดังกลาว วา ตําแหนง

ประเภทผูบริหาร ไดแก ตําแหนงที่มีอํานาจและหนาที่ในการบริหารงานทั่วไปในสํานักงานอธิการบดีหรือสํานักงาน

วิทยาเขต หรือในฐานะหัวหนาสวนราชการภายในสํานักงานอธิการบดี หรือในฐานะหัวหนาสวนราชการที่มี

อํานาจและหนาที่ในการบริหารงานทั่วไปในคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย หรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มี

ฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งแบงสวนราชการตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษา โดยมีหนาที่ความ

รับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากหรือสูงมากเปนพิเศษที่ ก.พ.อ. กําหนด ซึ่งตําแหนงประเภทผูบริหาร มี 

2 ระดับ ดังตอไปน้ี คือ ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเทา และ ตําแหนงผูอํานวยการ

กองหรือเทียบเทา 
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  3. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งอางอิงจากขอ 5, 6, 7 และ 8 ของประกาศฉบับดังกลาว 

วาสามารถจําแนกเปน 

   3.1 ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ไดแก ตําแหนงปฏิบัติงานที่มีลักษณะเปนงาน

วิชาชีพที่ตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาซึ่งไมอาจมอบหมายใหผูมีคุณวุฒิดานอื่นปฏิบัติงาน

แทนได 

   3.2 ตําแหนงประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ไดแก ตําแหนงปฏิบัติงานที่มีลักษณะเปน

งานเช่ียวชาญเฉพาะตามภารกิจหลักของหนวยงาน และจะตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาที่

มีความสามารถและมีประสบการณเปนอยางสูงเฉพาะดาน ซึ่งจากตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะและ

เช่ียวชาญเฉพาะ มี 5 ระดับ ไดแก ระดับปฏิบัติการ ,ชํานาญการ ,ชํานาญการพิเศษ ,เช่ียวชาญ และเช่ียวชาญ

พิเศษ 

   3.3 ตําแหนงประเภททั่วไป ไดแก ตําแหนงในฐานะผูปฏิบัติงานที่ตองใชผูสําเร็จ

การศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี เพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ของตําแหนงน้ัน โดยมีการจําแนกตามลักษณะ

หนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเปนหลัก หรือตําแหนงอื่นที่กําหนดใหเปนประเภททั่วไปตาม

ประกาศฉบับดังกลาว ซึ่งตําแหนงประเภททั่วไป มี 3 ระดับ ไดแก ปฏิบัติงาน ,ชํานาญงานและชํานาญงาน

พิเศษ 
   

 โดยการพัฒนาบุคลากรทั้งสามกลุมน้ันมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเห็นวาเพื่อใหเกิดความสําเร็จและ

เปนไปตามเปายุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  จะตองดําเนินการพัฒนาบุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 

ดาน ดังน้ี 

  ดานท่ี 1 การพัฒนาดานการดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้น  

   การพัฒนาดานน้ีมหาวิทยาลัยจะเนนการพัฒนาเพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยได

ดํารงตําแหนงที่สูงข้ึนตามสายการปฏิบัติงาน กลาวคือ สายวิชาการ มีเปาหมายในการพัฒนาเพือ่ใหบคุลากรได

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ สวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่สูงข้ึนและ

กาวข้ึนสูประเภทผูบริหาร 

 

  ดานท่ี 2 การพัฒนาดานคุณวุฒิการศึกษา 

   การพัฒนาดานน้ีมหาวิทยาลัยจะเนนการพัฒนาเพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยได

พัฒนาคุณวุฒิการศึกษา กลาวคือ สายวิชาการ มีเปาหมายในการพัฒนาเพื่อใหบุคลากรมีคุณวุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาเอก สวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีคุณวุฒิการศึกษาที่สูงข้ึนโดยเหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงานและความตองการของมหาวิทยาลัย 
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  ดานท่ี 3 การพัฒนาดานสมรรถนะตามการปฏิบัติงาน 

   การพัฒนาดานน้ีมหาวิทยาลัยจะเนนการพัฒนาเพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยได

พัฒนาสมรรถนะตามการปฏิบัติงาน กลาวคือ สายวิชาการ มีเปาหมายในการพัฒนาสมรรถนะตางๆ ที่สามารถ

นํามาประยุกตใชในการเรียนการสอน สวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ตามตําแหนงของตนเอง 

 

 ในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสามกลุม เพื่อใหเกิดการพัฒนาทั้งสามดานมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรีไดกําหนดรูปแบบของเครื่องมือตาง ๆ ซึ่งเปนตัวอยางเครื่องมือพัฒนาบุคลากรเพื่อใหหนวยงาน

สามารถนําไปใชในการพัฒนาบุคลากรตามระดับ ดังน้ี  

 

ตารางท่ี 1 แสดงการวิเคราะหเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร 

เครื่องมือ 

การพัฒนาบุคลากร 
ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค /เปาหมาย 

กลุมบุคลากร 

ท่ีเปนเปาหมาย 

1. การสอนงาน 

(Coaching) 

เนนอธิบายรายละเอียด

ของงาน ไมจําเปนจะ 

ตองอยูในภาคสนาม 

เทาน้ัน อาจจะเปนการ

สอนงานนอกภาคสนาม 

โดยสวนใหญหัวหนา

งาน โดยตรงจะทํา

หนาที่สอนงานใหกับ

บุคลากร 

1.เพื่อแกปญหาที่เกิดข้ึน

ในการทํางาน ผูสอนช้ีใหเห็น

แนวทางแกไข และใหบุคลากร

คิดแกไขปญหาตอเอง  

2. เพื่อพัฒนาอาชีพเปน

การเตรียมใหพรอมกอนที่จะ               

เลื่อนตําแหนง ผูสอนตอง

ทบทวนผลงานความสามารถ 

ที่มีอยูและกําหนด เปาหมาย

ในการสอนงาน โดยเนนการ                    

พัฒนาความสามารถในตําแหนง

ที่บุคลากรจะเลื่อนข้ึนไป เพื่อ

ปรับปรงุและพัฒนางานใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ผูสอน

จะตองคนหาความสามารถที่

โดด เดน/ที่ตองปรับปรงุ และ

จัดลําดับความสําคัญของ

ความสามารถที่จะตองพฒันา

หรือตองการเสรมิและพฒันา 

1. บุคลากรประเภท

ผูบริหาร 

2. บุคลากรสาย

วิชาการ 

3. บุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ 
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เครื่องมือ 

การพัฒนาบุคลากร 
ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค /เปาหมาย 

กลุมบุคลากร 

ท่ีเปนเปาหมาย 

2. การฝกอบรมใน 

ขณะทํางาน (On the 

Job Training : OJT) 

เนนการฝกอบรมใน

ภาคสนาม ฝกปฏิบัติ

จริง โดยมีผูสอนที่   

เปนหัวหนางานหรือ 

บุคคลที่ไดรบัมอบหมาย

ใหทําหนาที่ประกอบ

เพื่ออธิบายและช้ีแนะ 

ซึ่งเครื่องมือน้ีจะเกิด

ประโยชนได ถาใชคูกับ

การสอนงาน 

ใชสําหรบับุคลากรใหมที่

เพิ่งเขามาทํางาน สบัเปลี่ยน 

โอนยาย เลื่อนตําแหนง มีการ

ปรับปรงุงานหรอืตอง อธิบาย

งานใหม ๆ  เพื่อสอนใหบุคลากร

ทราบและเรียนรูเกี่ยวกบัคูมือ

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(Procedure) วิธีการปฏิบัติงาน 

(Work Instruction) คูมือการ

ทํางาน (Manual) ระเบียบ

ปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการทํางาน 

(Rules & Regulation) หรือ

เทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อให

บุคลากรสามารถทํางานตามที่

ไดรับมอบหมายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

1. บุคลากรประเภท

ผูบริหาร 

2. บุคลากรสาย

วิชาการ 

3. บุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ 

3. โปรแกรมพีเ่ลี้ยง 

(Mentoring Program) 

เนนพัฒนาเรื่องจิตใจ 

การปรับตัวการทํางาน

รวมกับ ผูอื่นภายใน

องคการ องคการบาง

แหงเรียก Buddy 

Program ซึ่งบุคลากร

จะมีพีเ่ลี้ยงที่ไดรบั

คัดเลือกให ดูแลเอาใจ

ใส และพูดคุยกับ

บุคลากร อยางไมเปน

ทางการ 

1. เพื่อดูแลและรกัษา

บุคลากรใหม ใหสามารถ

ปฏิบัติงานรวมกับทุกคนใน

องคการไดอยางมีความสุข 

สามารถปรับตัวเขากับองคการ 

เพื่อนรวมงานและสภาพแวดลอม 

ในการทํางานที่แตกตางจาก

องคการเดิมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยมีพี่เลี้ยงทํา

หนาที่ในการสรางความสัมพันธ 

ความคุนเคย และบรรยากาศ

ที่ดีในการทํางาน รวมทั้งเปน

แบบอยาง (Role Model) ที่ดี

ใหแกบุคลากรใหม   

1. บุคลากรประเภท

ผูบริหาร 

2. บุคลากรสาย

วิชาการ 

3. บุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ 
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เครื่องมือ 

การพัฒนาบุคลากร 
ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค /เปาหมาย 

กลุมบุคลากร 

ท่ีเปนเปาหมาย 

2. เพื่อชวยบุคลากรที่

กําลังจะปรับตําแหนงให

เติบโตข้ึน ในองคการ พีเ่ลี้ยง

จะทําหนาที่ใหขอมูลที่เปน

ประโยชน ในการทํางานรวม 

ถึงขอควรระวังและความ

ขัดแยงที่อาจ เกิดข้ึนจากงาน

ใหมที่ไดรบัมอบหมาย 

4. การหมุนเวียนงาน 

(Job Rotation) 

เนนใหบุคลากรเวียน

งานจากงานหน่ึง ไปยัง

อีกงานหน่ึง เพื่อเรียนรู

งานน้ัน ตามระยะเวลา

ที่กําหนดโดยสวนใหญ 

มักใช เปนเครื่องมอืใน

การพัฒนาความสามารถ

ของผูบรหิารกอนการ

ปรับตําแหนง/ระดับ 

เพื่อพฒันาความสามารถ

ของบุคลากรใหเกิดการทํางาน

ที่หลากหลายดาน เปนการ

เสริมสรางประสบการณของ

บุคลากรใหเรียนรูงานมากข้ึน 

จึงเหมาะสําหรบับุคลากรที่

เตรียมความพรอมในการ 

รับผิดชอบงานที่สงูข้ึน หรือ

เปนกลุมคนทีม่ีผลงานดีและมี

ศักยภาพสูง (High Performance 

and High Potential) 

1. บุคลากรประเภท

ผูบริหาร 

2. บุคลากรสาย

วิชาการ 

3. บุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ 

5. การมอบหมาย

โครงการ (Project 

Assignment) 

เนนการมอบหมายให

บุคลากร รับผดิชอบ

โครงการระยะยาวไม

สามารถทําใหเสรจ็

ภายในวันหรือสอง วัน 

เปนโครงการพิเศษ ที่

บุคลากรจะตองแยกตัว

จากเดิมที่เคยปฏิบัติ

หรือ เปนโครงการที่

เพิ่มข้ึนจากงานประจํา

ที่รับผิดชอบ 

เพื่อใชเปนเครื่องมือในการ

วิเคราะหหาจุดแข็งและจุดออน

ของบุคลากรจากโครงการ ที่

มอบหมายใหบุคลากรไปปฏิบัติ 

เปน เครือ่งมอืในการฝกทกัษะ

ในการทํางาน (Skill-based) 

โดยเฉพาะทักษะเฉพาะดานที่

เกี่ยวของในงานน้ัน บางองคการ 

นํามาใชในการเลือ่นระดับ 

ตําแหนงงาน การคัดเลือกหา

บุคลากรดาวเดน และการหา 

1. บุคลากรประเภท

ผูบริหาร 

2. บุคลากรสาย

วิชาการ 

3. บุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ 
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เครื่องมือ 

การพัฒนาบุคลากร 
ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค /เปาหมาย 

กลุมบุคลากร 

ท่ีเปนเปาหมาย 

ผูสบืทอดทายาทตําแหนงงาน 

6. การเรียนรูดวยตนเอง 

(Self - Learning) 

เนนการฝกฝนฝกปฏิบัติ

ดวยตนเองจาก แหลง/ 

ชองทาง การเรียนรู

ตาง ๆ เชน อาน

หนังสือ หรอืศึกษา

ระบบงานจาก Work 

Instruction หรือ  

คนควาขอมูล ผาน 

Internet หรือเรียนรู

จาก e-Learning หรือ 

สอบถามผูรู 

เพื่อใหบุคลากรมีความ

รับผิดชอบในการ เรียนรูและ

พัฒนาตนเอง โดยไมจําเปน 

ตองใชชวงเวลาในการปฏิบัติงาน

เทาน้ัน บุคลากรสามารถ

แสวงหาโอกาสเรียนรูไดดวย

ตนเองผานชองทางการเรียนรู

และสื่อตาง ๆ ที่ตองการได วิธี

น้ีเหมาะกับบุคลากรที่ชอบ

เรียนรูและ พฒันาตนเองอยู

เสมอ (Self-Development) 

โดยเฉพาะกบั บุคลากรที่มผีล

การปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพ 

ในการทํางานสูง (Talented 

People) 

1. บุคลากรประเภท

ผูบริหาร 

2. บุคลากรสาย

วิชาการ 

3. บุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ 

 

 จากเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรตาง ๆ ทั้ง 6 เครื่องมือดังกลาวขางตนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ไดนํามาเปนตัวอยางในการพัฒนาบุคลากรทั้งสามกลุมเพื่อพัฒนาใหมีความกาวหนาทั้งสามดาน ไดแก การ

พัฒนาดานการดํารงตําแหนงที่สูงข้ึน การพัฒนาใหมีคุณวุฒิการศึกษาที่สูงข้ึน และการพัฒนาสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานโดยมหาวิทยาลัยมุงหวังใหหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยไดนําเอารูปแบบของเครื่องมือตางๆ 

ไปสงเสริมการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานอยางตอเน่ือง  เพื่อใหบุคลากรของหนวยงานตนเองมีการพัฒนา

ศักยภาพในการทํางานอันจะสงผลใหการดําเนินการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

พรอมทั้งยังทําใหการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลยับรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว ซึ่งหากหนวยงาน

ใดเห็นวาเครื่องมืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากเครื่องมือที่มหาวิทยาลัยไดยกมาแสดงไวก็สามารถนํามาใชเปน

เครื่องมือเพื่อพัฒนาบุคลากรของตนเองเพื่อใหเกิดการพัฒนาไดเชนเดียวกัน 
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กลยุทธในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป 2564 (ภาคผนวก ก) ที่

กําหนดกลยุทธการพัฒนาบุคลากรและมีเปาประสงค 4 ดาน ดังน้ี  

  1. การบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรใหมีระบบ กลไกและการดําเนินงานดานการพัฒนา

บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีทรัพยากรสนับสนุนการดําเนินงานอยางเพียงพอ  

  2. การพัฒนาผูบริหาร โดยตระหนักถึงการพัฒนาผูที่จะกาวข้ึนสูตําแหนงประเภทผูบริหาร 

ใหสมรรถนะและทักษะในการบริหารในระดับสูง  

  3. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ใหมีบุคลากรดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวนเพิ่มข้ึน มี

คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตรงกับสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปดสอนและสามารถเปนศักยภาพใหแก

หลักสูตรไดจํานวนเพิ่มข้ึน มีสมรรถนะรวมถึงทักษะในการปฏิบัติงานในระดับสูงข้ึน  

  4. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ใหบุคลากรที่คุณสมบัติครบถวนและเหมาะสม

ไดดํารงตําแหนงในระดับสูงข้ึน 

 

 จากนโยบายการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่ไดกําหนดไวเพื่อพัฒนาบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ พรอมทั้งใหหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย   

สามารถนํานโยบายการพัฒนาบุคลากรทั้งสี่ดานไปสูการปฏิบัติของหนวยงานตางๆ ไดอยางสอดคลองไปใน

ทิศทางเดียวกัน  โดยมหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่มีเปาประสงค

เพื่อใหเกิดการจัดการที่มีประสิทธิภาพและคลองตัวในการบริหารงานดานตางๆ โดยมีกลยุทธสงเสริมบุคลากร

ที่เปนคนดีคนเกงใหพัฒนาและแสดงออกถึงความรู ความสามารถและศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและ

ทองถ่ินอยางเต็มที่และมีมาตรการของกลยุทธ คือ การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี และเพื่อใหเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจึงไดกําหนดกลยุทธ

จํานวน 4 กลยุทธ ดังน้ี 

 

  กลยุทธท่ี 1 การบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร ประกอบดวยการดําเนินการ ดังน้ี 

   1.1 กองทุนพัฒนาบุคลากร โดยมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการกองทุนพัฒนา

บุคลากรเพื่อดําเนินการบริหารกองทุนในรูปของคณะกรรมการ โดยใหการดําเนินการเปนไปตามระเบียบ 

ประกาศ ของกองทุนพัฒนาบุคลากร ซึ่งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร  จะมีหนาที่ในการพิจารณา

เพื่อใหการสนับสนุนทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ในกรณีที่เกี่ยวของกับการพัฒนา

บุคลากร เชน การใหทุนศึกษาตอระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท การใหทุนไปฝกอบรม ศึกษาดูงาน 

ประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนความรู รวมถึงการจัดทําและเสนอผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ รวมถึงการ
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พิจารณารางวัลตอบแทนในการดําเนินการ จัดทําเอกสารเพื่อเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของ

บุคลากรสายวิชาการ ดังน้ี 

- ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน  40,000 บาท 

- ระดับรองศาสตราจารย จํานวน  80,000 บาท 

- ระดับศาสตราจารย  จํานวน  120,000 บาท 

 

  การจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากร โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบพัฒนาบุคลากร ให

เพื่อสนับสนุนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ โดยใหบุคลากรพัฒนาตนเองตามภาระการ

ปฏิบัติงานของตนเอง รวมถึงการพัฒนาตามความสนใจที่สอดคลองกับบทบาทและภาระหนาที่งานที่

รับผิดชอบ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จํานวน 5,000 บาท/คน/ปงบประมาณ รวมถึงการที่มหาวิทยาลัย

ดําเนินการจัดสงบุคลากรในทุกระดับฝกอบรมกับหนวยงานภายนอกเพื่อเขารวมการพัฒนาซึ่งไดจัดข้ึนตาม

หัวขอการพัฒนาตางๆ 

   1.3 การสรรหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน โดยมหาวิทยาลัยจะดําเนินการสรรหาบุคลากร

ประเภทตาง ๆ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อใหบุคลากรที่มหาวิทยาลัยสรรหาเขามาสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม กอใหเกิดการสราง พัฒนา และถายทอดงานใหกับบุคลากรอื่น ๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพอยางเหมาะสมที่สุด โดยมหาวิทยาลัยมีแนวทางในการสนับสนุนการจัดจางบุคลากรเพิ่มเติม          

ในดานตางๆ ดังน้ี สายวิชาการ มหาวิทยาลัยมีการจัดจางบุคลากรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ และผูที่มีคุณวุฒิ  

การศึกษาระดับปริญญาเอกเพื่อรักษาจํานวนของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัย สวนสายสนับสนุน

วิชาการ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจางผูเช่ียวชาญในดานตาง ๆ เพื่อใหเขามาปฏิบัติงานพรอมทั้งวางแผนและ

พัฒนาระบบการปฏิบัติงานในดานภารกิจสนับสนุนของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งพัฒนากระบวนการเพื่อดําเนินการ

ในการสรรหาบุคลากรของมหาวิทยาลัย  โดยดําเนินการผานกลไกการพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อ

พิจารณากําหนดข้ันตอนใหเกิดความเหมาะสมและใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งคณะกรรมการ 

ดําเนินการจะกําหนดกระบวนการสรรหาดวยวิธีที่หลากหลายในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เพื่อให 

หนวยงานตางๆ มีบุคลากรในการปฏิบัติงานตามภารกิจอยางเพียงพอและเหมาะสมตามความจําเปน 

 

  กลยุทธท่ี 2 การพัฒนาผูบริหาร ประกอบดวยการดําเนินการ ดังน้ี 

   สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรที่จะกาวข้ึนสูตําแหนงประเภทผูบริหาร พัฒนา

สมรรถนะและทักษะในการบริหาร ผานโครงการพัฒนาทักษะดานการบริหาร และโครงการจัดสงบุคลากร 

อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนา สมรรถนะและทักษะดานการบริหาร ทั้งน้ีเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานกําหนด 

ตําแหนงประเภทผูบริหารระดับผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเทา และระดับผูอํานวยการกอง

หรือเทียบเทา ที่กําหนดวาตอง มีประสบการณเกี่ยวของกับงานและระยะเวลาของตําแหนงที่จะแตงต้ังตามที่

สภาอุดมศึกษากําหนด และตองผานการอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ. รับรอง หรือผานการอบรมหลักสูตรตาม
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กรอบมาตรฐานหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง ที่ ก.พ.อ. กําหนดและรับรองหนวยจัด เชน การ

ฝกอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง (สายสนับสนุน) เปนตน 

 

  กลยุทธท่ี 3 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ประกอบดวยการดําเนินการ ดังน้ี 

   3.1 สนับสนุนกระบวนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในระดับ ผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย โดยดําเนินการในรูปแบบตาง ๆ  พรอมทั้งพัฒนากระบวนการสนับสนุนใน  

การดําเนินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหตอเน่ืองและเปนระบบ ทั้งในรูปแบบของการฝกอบรม การ

สัมมนา การศึกษาดูงาน และการจัดหาพี่เลี้ยง รวมถึงพัฒนาสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงาน ๆ เพื่อใหมี

แรงผลักดันในการดํารงตําแหนงทางวิชาการ เชน การพัฒนากฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการ อีกทั้งควบคุมใหมีภาระงานเปนไปตามมาตรฐานภาระงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและ/

หรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด โดยใหปฏิบัติการสอนในภาคปกติใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด  และสอนในภาคพิเศษดวยจํานวนคาบที่เหมาะสม และกําหนดใหการ

ดําเนินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนหนาที่หลักของสายวิชาการ  

   3.2 สนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาใหมีคุณวุฒิวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 

โดยพิจารณาสนับสนุนการศึกษาเพื่อใหมีคุณวุฒิปริญญาเอก เมื่อปฏิบัติงานครบ 1 ป ซึ่งพิจารณาสนับสนุนให

ศึกษาในหลักสูตรในเวลาและนอกเวลาราชการ ในหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่ไดรับการรับรอง ทั้งน้ีการให

ความสนับสนุนข้ึนอยูกับความจําเปนของมหาวิทยาลัย เมื่อพิจารณาแลวจะตองไมกระทบตอศักยภาพของ

หลักสูตร การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  

   3.3 สนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการจดัการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองตอ

รูปแบบการสอนในปจจบุัน เพื่อรองรับรูปแบบการสอนทีม่ีการบูรณาการความรูทีห่ลากหลายผานกระบวนการ

ทางเทคโนโลยีเพื่อใหสามารถเขาถึงผูเรียนไดทุกกลุมเปาหมาย  

   3.4 สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่จําเปนตามที่มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏธนบุรีกําหนด ซึ่งประกอบดวยสมรรถนะหลัก ไดแก การมุงผลสัมฤทธ์ิ การบริการที่ดี การสั่งสมความ

เช่ียวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม และการทํางานเปนทีม รวมถึงการ

พัฒนาสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ไดแก ใสใจและพัฒนานักศึกษา ความเขาใจองคกรและระบบราชการ 

ศิลปะการสื่อสารจูงใจ ความผูกพันที่มีตอองคกร การสรางสัมพันธภาพ และการสืบเสาะหาขอมูล 
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  กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประกอบดวยการดําเนินการ ดังน้ี 

   4.1 สนับสนุนกระบวนการขอกําหนดตําแหนงที่สูงข้ึนในระดับ ชํานาญการ/ชํานาญ

งาน หรือระดับ ชํานาญการพิเศษ/ชํานาญงานพิเศษ เปนตน รวมถึงการเปลี่ยนตําแหนงเพื่อใหตรงกับการ

ภาระงานที่ปฏิบัติในปจจุบันเพื่อใหเกิดความกาวหนาในตําแหนง โดยดําเนินการในรูปแบบตางๆ พรอมทั้ง

พัฒนากระบวนการสนับสนุนในการดําเนินการขอกําหนดตําแหนงที่สูงข้ึนใหตอเน่ืองและเปนระบบ ทั้งใน

รูปแบบของการฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน และการจัดหาพี่เลี้ยง รวมถึงพัฒนาสิ่งแวดลอมในการ

ปฏิบัติงาน ๆ เพื่อใหมีแรงผลักดันในการดํารงตําแหนงทีสู่งข้ึน เชน การพัฒนากฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการขอ

กําหนดตําแหนงที่สูงข้ึน อีกทั้งควบคุมใหมีภาระงานเปนไปตามมาตรฐาน  

   4.2 สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่จําเปนตามที่มหาวิทยาลัยราช

ภัฏธนบุรีกําหนด ซึ่งประกอบดวยสมรรถนะหลัก ไดแก การมุงผลสัมฤทธ์ิ การบริการที่ดี การสั่งสมความ

เช่ียวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม และการทํางานเปนทีม รวมถึงการ

พัฒนาสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ไดแก การคิดวิเคราะห การดําเนินการเชิงรุก การตรวจสอบความ

ถูกตองตามกระบวนงาน ความยืดหยุนผอนปรน ความผูกพันที่มีตอองคกร และความเขาใจผูอื่น 

 

 จากนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีซึ่งมีเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร 

จํานวน 3 กลุม คือ บุคลากรประเภทผูบริหาร, บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ทั้ง 3 

ดาน ไดแก ดานการพัฒนาการดํารงตําแหนงที่สูงข้ึน ดานการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาที่สูงข้ึน และดานการ

พัฒนาสมรรถนะตามการปฏิบัติงาน โดยมีกลยุทธสําหรับ การพัฒนา จํานวน 4 กลยุทธ คือ การบริหารจัดการการ

พัฒนาบุคลากร, การพัฒนาผูบริหาร, การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ  
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วัตถุประสงคของแผนพัฒนาบุคลากร 

 

เพื่อใหมหาวิทยาลัยฯมีแนวทางการขับเคลื่อนการบรหิารและพัฒนาบุคลากรภายใต แผนงาน 

โครงการ และกิจกรรมที่ผานกระบวนการมีสวนรวมอยางเปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบไดและเปนธรรมใน        

ทุกระดับ  
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แนวทางการนําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปสูการปฏิบัติ 
 
 มหาวิทยาลัยนําแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (พ.ศ. 2563 - 2567) โดยที่มี

เปาหมายในการพัฒนาที่มีวัตถุประสงคหลัก ดังน้ี  

 1. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหมีตําแหนงทางวิชาการ  

 2. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหมีวุฒิระดับปริญญาเอก  

 3. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทางวิชาการใหสามารถดํารงตําแหนงสูงข้ึน 

 

 เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จึงกําหนดแนวทางการนําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ไปสูการปฏิบัติ ดังน้ี 

  1. สรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โดยจัดทําแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย และโครงการ/

กิจกรรมใหกับหนวยงาน ไดทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 

  2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหสอดคลองกับแนวทางที่

กําหนด 

  3. สงเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับแผนที่มีการกําหนดไว และนําไปสูการพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  4. สรางกลไกประสานงานภายในกับหนวยงานใหขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมใหมีความ 

กาวหนาอยางตอเน่ือง และมีการแลกเปลี่ยนขอมูล จัดเก็บ เผยแพร และถายทอดความรูซึ่งกันและกัน โดย

อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร พรอมจัดทําฐานขอมูลใหสามารถเขาถึงและใช

ประโยชนไดงาย 

  5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ไดรับจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหนวยงาน วามี

ความสามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคของแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้ง

สามารถประเมินผลไดอยางเปนรูปธรรม 
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คาเปาหมายในป พ.ศ. 2563 - 2567 

มหาวิทยาลัยนําแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (พ.ศ. 2563-2567) นําเปาหมาย

มาวิเคราะหเปนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป 2564 แบงเปน  

ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ สามารถจําแนกเปนรายละเอียดภาพรวมของแตละคณะ 

ดังน้ี  

ตารางท่ี 2 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ คณะครุศาสตร

 
 

ตารางท่ี 3 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
 

ตารางท่ี 4 คาเปาหมายในการพฒันาบุคลากรดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 

 
 

ประเภท

ตําแหนง จํา คดิ

ทาง นวน เปน รอย การเปล่ียน รอย การเปล่ียน รอย การเปล่ียน รอย การเปลี่ยน รอย การเปล่ียน

วชิาการ (คน) (รอยละ) ละ แปลง(%) ละ แปลง(%) ละ แปลง(%) ละ แปลง(%) ละ แปลง(%)

อาจารย 40 76.90 39 75.00 -1.90 38 77.55 2.55 19 38.77 -38.78 2 4.26 -34.51 0 0.00 -4.26

ผศ. 10 19.20 10 19.23 0.03 7 14.29 -4.94 23 46.94 32.65 35 74.47 27.53 32 68.09 -6.38

รศ. 2 3.80 3 5.77 1.97 4 8.16 2.39 6 12.24 4.08 10 21.28 9.03 13 27.66 6.38

ศ. 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2.04 2.04 0 0 0.00 2 4.26 4.26

รวม 52 100 52 100  - 49 100  - 49 100  - 47 100  - 47 100  -

คน คน คน คน คน

ป 2567

บุคลากร คาเปาหมายของการพฒันาบุคลากร ดานการกําหนดตําแหนงทางวชิาการ

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566

ประเภท

ตําแหนง จํา คดิ

ทาง นวน เปน รอย การเปล่ียน รอยละ การเปล่ียน รอย การเปล่ียน รอย การเปล่ียน รอย การเปล่ียน

วิชาการ (คน) (รอยละ) ละ แปลง(%) แปลง(%) ละ แปลง(%) ละ แปลง(%) ละ แปลง(%)

อาจารย 46 75.41 46 75.41 0.00 31 50.82 -24.59 15 24.59 -26.23 8 13.11 -11.48 5 8.20 -4.92

ผศ. 13 21.31 13 21.31 0.00 23 37.70 16.39 38 62.3 24.59 42 68.85 6.56 44 72.13 3.28

รศ. 2 3.28 2 3.28 0.00 7 11.48 8.20 8 13.11 1.64 10 16.39 3.28 10 16.39 0

ศ. 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1.639 1.64 2 3.28 1.64

รวม 61 100 61 24.59 - 61 100 - 61 100 - 61 100 - 61 100 -

คน คน คน คน คน

บุคลากร คาเปาหมายของการพฒันาบุคลากร ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567

ประเภท

ตําแหนง จํา คดิ

ทาง นวน เปน รอย การเปล่ียน รอยละ การเปล่ียน รอย การเปล่ียน รอย การเปล่ียน รอย การเปล่ียน

วชิาการ (คน) (รอยละ) ละ แปลง(%) แปลง(%) ละ แปลง(%) ละ แปลง(%) ละ แปลง(%)

อ. 46 69.7 46 69.7 0.00 34 51.52 -18.18 21 31.81 -19.71 13 19.69 -12.1 3 4.54 -7.56

ผศ. 19 28.79 19 28.8 0.00 29 43.94 15.00 39 59.1 15.16 45 68.18 9.08 52 78.78 10.6

รศ. 1 1.51 1 1.51 0.00 3 4.54 3.03 6 9.09 4.55 8 12.12 3.03 11 16.68 4.56

ศ. 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00

รวม 66 100 66 100  - 66 100  - 66 100  - 66 100  - 66 100  - 

คน คน คน คน คน

บุคลากร คาเปาหมายของการพฒันาบุคลากร ดานการกําหนดตําแหนงทางวชิาการ

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567
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ตารางท่ี 5 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

 
 

ดานการศึกษาตอระดับปรญิญาเอก สามารถจําแนกเปนรายละเอียดภาพรวมของแตละคณะ 

ดังน้ี  

 

ตารางท่ี 6 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาตอระดับปรญิญาเอก คณะครุศาสตร 

 
 

ตารางท่ี 7 คาเปาหมายในการพฒันาบุคลากรดานการศึกษาตอระดับปรญิญาเอก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
 

 

 

 

 

ประเภท

ตําแหนง จํา คดิ

ทาง นวน เปน รอย การเปล่ียน รอย การเปล่ียน รอย การเปล่ียน รอย การเปล่ียน รอย การเปล่ียน

วชิาการ (คน) (รอยละ) ละ แปลง(%) ละ แปลง(%) ละ แปลง(%) ละ แปลง(%) ละ แปลง(%)

อ. 33 64.71 33 64.71 0.00 32 62.75 -0.51 28 54.90 -2.04 23 45.10 -2.55 18 35.29 -2.55

ผศ. 18 35.29 18 35.29 0.00 18 35.29 0.00 21 41.18 1.53 25 49.02 2.04 30 58.82 2.55

รศ. 0 0.00 0 0.00 0.00 1 1.96 0.51 2 3.92 0.51 3 5.88 0.51 3 5.88 0.00

ศ. 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00

รวม 51 100 51 100  - 51 100  - 51 100  - 51 100  - 51 100  -

บุคลากร คาเปาหมายของการพฒันาบุคลากร ดานการกําหนดตําแหนงทางวชิาการ

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567

คน คน คน คน คน

ระดบั

การ จํา คดิ

ศกึษา นวน เปน รอย การเปล่ียน รอย การเปล่ียน รอย การเปล่ียน รอย การเปล่ียน รอย การเปล่ียน

(คน) (รอยละ) ละ แปลง(%) ละ แปลง(%) ละ แปลง(%) ละ แปลง(%) ละ แปลง(%)

ป.โท 34 65.38 33 63.46 -1.92 29 59.18 -4.28 25 51.02 -8.16 24 51.06 -1.02 10 21.74 -28.26

ป.เอก 18 34.61 19 36.53 1.92 20 40.82 4.29 24 48.98 8.16 23 48.94 1.02 36 78.26 28.26

รวม 52 100 52 100  - 49 100  - 49 100  - 47 100  - 46 100  - 

คน คน คน คน คน

บุคลากร คาเปาหมายของการพฒันาบุคลากร ดานการศกึษาตอระดบัปริญญาเอก

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567

ระดบั

การ จํา คดิ

ศกึษา นวน เปน รอย การเปล่ียน รอย การเปล่ียน รอย การเปล่ียน รอย การเปล่ียน รอย การเปล่ียน

(คน) (รอยละ) ละ แปลง(%) ละ แปลง(%) ละ แปลง(%) ละ แปลง(%) ละ แปลง(%)

ป.โท 43 70.49 43 70.49 0.00 38 62.30 -6.56 29 47.54 -16.39 22 36.07 -11.47 18 29.51 -8.20

ป.เอก 18 29.51 18 29.51 0.00 23 37.70 6.56 32 52.46 16.39 39 63.93 11.47 43 70.49 8.20

รวม 61 100 61 100  - 61 100  - 61 100  - 61 100  - 61 100  - 

บุคลากร คาเปาหมายของการพฒันาบุคลากร ดานการศกึษาตอระดบัปริญญาเอก

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567

คน คน คน คน คน
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ตารางท่ี 8 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาตอระดับปรญิญาเอก คณะวิทยาการจัดการ 

 
 

ตารางท่ี 9 คาเปาหมายในการพฒันาบุคลากรดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
 

การพัฒนาบุคลากรในป 2564  

 จากคาเปาหมายในการพฒันาบุคลากร มหาวิทยาลัยไดวิเคราะหหัวขอหรือทักษะตองการพฒันาให

บุคลากร ประจําป 2564 โดยแบงเปน สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

  กรณีสายวิชาการ 

   บุคลากรสายวิชาการ สวนใหญมีแนวโนมความตองการในการพัฒนาตนเองผาน

รูปแบบวิธีการเขาการสมัมนา/ประชุม/อบรม จําแนกขอมลูหัวขอของความตองการและความเหมาะสม ตาม

ทักษะที่ตองการในการพฒันา  
 

    1. Hard Skills กรณีสายวิชาการ ไดแก 

 1.1 การขอ/เขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

 1.1.1 หลักเกณฑและวิธีการ 

 1.1.2 การทําผลงานทางวิชาการ 

  - การเขียนหนังสือ/ตํารา 

   - การเขียนบทความทางวิชาการ 

 1.2 ผลงานวิจัยและกระบวนการทําวิจัย 

 - ระเบียบวิธีวิจัยแบบใหมๆ  

    - สถิติที่ใชในการวิจัย 

ระดบั

การ จํา คดิ

ศกึษา นวน เปน รอย การเปล่ียน รอย การเปล่ียน รอย การเปล่ียน รอย การเปล่ียน รอย การเปล่ียน

(คน) (รอยละ) ละ แปลง(%) ละ แปลง(%) ละ แปลง(%) ละ แปลง(%) ละ แปลง(%)

ป.โท 48 72.73 48 72.73 0.00 44 66.67 -6.06 39 59.1 -7.57 39 59.1 -7.57 38 57.57 -1.53

ป.เอก 18 27.27 18 27.27 0.00 22 33.33 6.06 27 40.9 7.57 27 40.9 7.57 28 42.43 1.53

รวม 66 100 66 100  - 66 100  - 66 100  - 66 100  - 66 100  - 

คน คน คน คน คน

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567

บุคลากร คาเปาหมายของการพฒันาบุคลากร ดานการศกึษาตอระดบัปริญญาเอก

ระดบั

การ จํา คดิ

ศกึษา นวน เปน รอย การเปล่ียน รอย การเปล่ียน รอย การเปล่ียน รอย การเปล่ียน รอย การเปล่ียน

(คน) (รอยละ) ละ แปลง(%) ละ แปลง(%) ละ แปลง(%) ละ แปลง(%) ละ แปลง(%)

ป.โท 36 70.59 36 70.59 0.00 35 68.63 -1.96 29 56.86 -11.76 28 54.90 -1.96 27 52.94 -1.96

ป.เอก 15 29.41 15 29.41 0.00 16 31.37 1.96 22 43.14 11.76 23 45.10 1.96 24 47.06 1.96

รวม 51 100 51 100  - 51 100  - 51 100  - 51 100  - 51 100  - 

คน คน คน คน คน

บุคลากร คาเปาหมายของการพฒันาบุคลากร ดานการศกึษาตอระดบัปริญญาเอก

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567
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   - รูปแบบการเขียนการอางอิงเอกสารตามหลักการจัดทําผลงานวิชาการ 

 - การเขียนขอเสนอการวิจัยสําหรบัขอทุน เชน โครงการฝกอบรม  

 “สรางนักวิจัยรุนใหม” (ลูกไก), โครงการเขียนขอเสนอ

 โครงการวิจัยอยางไรใหไดรบัทุนวิจัย, การเผยแพรผลงาน

 วารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
 

    2. Soft Skills กรณีสายวิชาการ ไดแก 

 2.1 การจัดการเรียนการสอนและเทคโนโลยี 

 - การจัดการเรียนการสอนออนไลน 

 - การจัดทําระบบ e-learning 

 - การผลิตสื่อการเรียนการสอน 

 - active learning 
 

 2.2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแผนงานตางๆ 

 - การประกันคุณภาพการศึกษา, 

 - แผนกลยุทธ 

 - โครงการสัมมนานักบรหิารของมหาวิทยาลัยเพื่อมุงเปาประสงค 

   (Objective and Key Results , OKR) ของมหาวิทยาลัย 

 2.3 การเรียนรูตลอดชีวิต (Life-Long Learning) หรอืการเขาอบรมเพือ่

      ตอยอดองคความรูตามสาขาที่ตรงกับความตองการ, สําเรจ็  

      การศึกษา, ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน (การสอน) 

 2.4 การทํางานเปนทมีและการสรางเครือขายความรวมมือ เชน    

      โครงการสมัมนาทางวิชาการ เพื่อสงเสริมและพัฒนาเครอืขาย 

                                                  นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ระดับสงู (เครือขาย นบม.) 

 2.5 ความรูความสามารถทางดานภาษา เชน ภาษาอังกฤษ 
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  กรณีสายสนบัสนุนวิชาการ 

   บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สวนใหญมีแนวโนมความตองการในการพฒันา

ตนเองผานรปูแบบวิธีการเขาการสัมมนา/ประชุม/อบรม จําแนกขอมูลหัวขอของความตองการและความ

เหมาะสม ตามกลุมของทักษะที่ตองการในการพัฒนา  

    1. Hard Skills กรณีสายสนับสนุนวิชาการ ไดแก 

 1.1 ความรู ความเขาใจและทักษะทีจ่ําเปนในงาน  

 - ความรูตามตําแหนงงานที่ครองอยูโดยตรง 

 - การเขียนหนังสือราชการ และ รายงานการประชุม 

 - กฎ,ระเบียบ,ขอบงัคับ,หลักเกณฑและมาตรฐานทีเ่กี่ยวของกับ 

   งาน เชน ระเบียบพสัดุ ระเบียบเบิก-จาย,ระเบียบการลา 

 1.2 การขอ/ เขาสูตําแหนงสูงข้ึน 

 1.2.1 หลักเกณฑและวิธีการ 

 1.2.2 การประเมินคางาน 

 1.2.3 การเขียนและจัดทําผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการ/ 

                               ชํานาญการพิเศษ/เช่ียวชาญ/เช่ียวชาญพิเศษ 

 - คูมือปฏิบัติงาน 

 - ผลงานเชิงวิเคราะหหรือสงัเคราะห 

 - งานวิจัย   

 1.3 ผลงานวิจัยและกระบวนการทําวิจัย 

 - เทคนิคการเขียนขอผลงานวิจัย (Routine to Research, R2R) 

 - จริยธรรมการวิจัยในมนุษย สําหรับเจาหนาที ่

 - เทคนิคการสืบคนขอมูลงานวิจัยจากฐานขอมลูตางๆ 
 

  2. Soft Skills กรณีสายสนับสนุนวิชาการ ไดแก 

 2.1 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร 

 2.2 ความรูความสามารถทางดานภาษา เชน ภาษาอังกฤษ 

 2.3 ความรูความสามารถดานสมรรถนะทางการบรหิาร 

    -  หลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับตน" (สําหรบัผูบรหิาร  

                                                       สายสนับสนุน) 

 - หลกัสูตรผูบรหิารระดับกลาง (นบก.) 

 - หลกัสูตรนักบรหิารระดับสูง (นบส.) 
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 2.4 องคกรและความรวมมือของบุคลากร ไดแก มนุษยสัมพนัธและ 

  การทํางานเปนทีม,จิตสํานึกรักองคกร,การสื่อสาร  

  ภาพลักษณองคกร,การใหการบริการ service mind ตลอดจน 

                                                    เรื่องการจัดการความรู 

 

 จากนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป 2564 (ภาคผนวก ก) ที่กําหนดกลยุทธการพัฒนา

บุคลากรและมีเปาประสงค 4 ดาน ดังน้ี  

  1. การบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรใหมีระบบ กลไกและการดําเนินงานดานการพัฒนา

บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีทรัพยากรสนับสนุนการดําเนินงานอยางเพียงพอ  

  2. การพัฒนาผูบริหาร โดยตระหนักถึงการพัฒนาผูที่จะกาวข้ึนสูตําแหนงประเภทผูบริหาร 

ใหสมรรถนะและทักษะในการบริหารในระดับสูง  

  3. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ใหมีบุคลากรดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวนเพิ่มข้ึน มี

คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตรงกับสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปดสอนและสามารถเปนศักยภาพใหแก

หลักสูตรไดจํานวนเพิ่มข้ึน มีสมรรถนะรวมถึงทักษะในการปฏิบัติงานในระดับสูงข้ึน  

  4. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ใหบุคลากรที่คุณสมบัติครบถวนและเหมาะสม

ไดดํารงตําแหนงในระดับสูงข้ึน  

 

 การกําหนดเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับนโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล ที่

มุงเนนการบรหิารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปรงใสและมีคุณธรรม ดังตารางที่ 10 รายละเอียดดังน้ี 

 

ตารางท่ี 10 แสดงความสอดคลองของนโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สิ่งท่ีตองการพัฒนาบคุลากรในป 2564 

1. การบรหิารจัดการการพัฒนาบุคลากรใหมรีะบบ 

กลไกและการดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากรทีม่ี

ประสิทธิภาพ และมทีรัพยากรสนับสนุนการ

ดําเนินงานอยางเพียงพอ 

กฎ, ระเบียบ, ขอบังคับ, หลักเกณฑและมาตรฐานที่

เกี่ยวของกบังาน 

จัดทําข้ันตอนที่ชัดเจนสําหรบัหลักเกณฑการบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

อบรมเสรมิสรางความรูดานกฎหมาย 

สงเสริมการสรางคุณธรรมความโปรงใสในการ

ปฏิบัติงาน 

2. การพัฒนาผูบริหาร โดยตระหนักถึงการพฒันาผูที่

จะกาวข้ึนสูตําแหนงประเภทผูบรหิาร ใหสมรรถนะ

และทักษะในการบริหารในระดับสูง 

ความรูความสามารถดานสมรรถนะทางการบริหาร 

องคกรและความรวมมือของบุคลากร 

ความรู ความเขาใจและทกัษะที่จําเปนในงาน 
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นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สิ่งท่ีตองการพัฒนาบคุลากรในป 2564 

3. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ใหมีบุคลากรดํารง

ตําแหนงทางวิชาการจํานวนเพิม่ข้ึน มีคุณวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตรงกับสาขาวิชาที่

มหาวิทยาลัยเปดสอนและสามารถเปนศักยภาพใหแก

หลักสูตรไดจํานวนเพิ่มข้ึน มสีมรรถนะรวมถึงทักษะ

ในการปฏิบัติงานในระดับสงูข้ึน 

ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

งานวิจัยที่มีคุณภาพ 

จริยธรรมการวิจัย 

 

4. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ให

บุคลากรที่คุณสมบัติครบถวนและเหมาะสมไดดํารง

ตําแหนงในระดับสงูข้ึน 

การเขียนและจัดทําผลงานที่แสดงความเปน

ผูชํานาญการ/ชํานาญการพเิศษ/เช่ียวชาญ/เช่ียวชาญ

พิเศษ 

ความรู ความเขาใจและทกัษะที่จําเปนในงาน 

 



สวนท่ี 4 

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป 2564 

ทุกคณะและหนวยงานในมหาวิทยาลัยรวมกันวางแผนการบริหารทรพัยากรบุคคล ประจําป 2564 โดยมีโครงการ/กจิกรรมทีส่อดคลอง ดังตารางที่ 11 

ตารางท่ี 11 แสดงแผนการบรหิารทรัพยากรบุคคล ประจําป 2564 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประเด็นในการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1. การบรหิารจัดการการพัฒนาบุคลากรให

มีระบบ กลไกและการดําเนินงานดานการ

พัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมี

ทรัพยากรสนับสนุนการดําเนินงานอยาง

เพียงพอ 

- กฎ, ระเบียบ, ขอบังคับ, หลักเกณฑ

และมาตรฐานที่เกี่ยวของกับงาน 

- จัดทําข้ันตอนที่ชัดเจนสําหรบั

หลักเกณฑการบรหิารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล  

- อบรมเสรมิสรางความรูดานกฎหมาย 

- สงเสริมการสรางคุณธรรมความ

โปรงใสในการปฏิบัติงาน 

1. เผยแพร กฎ, ระเบียบ,

ขอบังคับ, หลักเกณฑและ

มาตรฐานทีเ่กี่ยวของกบังาน 

2. จัดทําข้ันตอนที่ชัดเจน

สําหรับหลกัเกณฑการบรหิาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

3. อบรมเสริมสรางความรู

ดานกฎหมาย 

4. สงเสรมิการสรางคุณธรรม

ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

ปงบประมาณ 

2564 

ปงบประมาณ 

2564 

ปงบประมาณ 

2564 

ปงบประมาณ 

2564 

1. กองพัฒนาระบบ

บรหิาร 

2. กองพัฒนาระบบ

บรหิาร 

3. กลุมงานกฎหมาย

และวินัย 

4. ทุกหนวยงาน
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นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประเด็นในการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

 

2. การพัฒนาผูบริหาร โดยตระหนักถึงการ

พัฒนาผูที่จะกาวข้ึนสูตําแหนงประเภท

ผูบริหาร ใหสมรรถนะและทักษะในการ

บรหิารในระดับสูง 

- ความรูความสามารถดานสมรรถนะ

ทางการบรหิาร 

- องคกรและความรวมมือของบุคลากร 

- ความรู ความเขาใจและทกัษะทีจ่ําเปน

ในงาน 

1. หลักสูตร "การบริหารงาน

อุดมศึกษาระดับตน" หลกัสูตร

ผูบริหารระดับกลาง (นบก.) 

 

2. หลักสูตร "การบริหารงาน

อุดมศึกษาระดับตน" หลกัสูตรนัก

บรหิารระดับสูง (นบส.) 

 

3. การพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อใหเกิดความ

สะดวกย่ิงข้ึน 

ปงบประมาณ 

2564 

 

 

ปงบประมาณ 

2564 

 

 

ปงบประมาณ 

2564 

1. กองพัฒนาระบบ

บรหิาร 

 

 

2. กองพัฒนาระบบ

บรหิาร 

 

 

3. ศูนยคอมพิวเตอร 

3. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ใหมี

บุคลากรดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวน

เพิ่มข้ึน มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปรญิญา

เอกที่ตรงกบัสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปด

สอนและสามารถเปนศักยภาพใหแก

หลักสูตรไดจํานวนเพิ่มข้ึน มสีมรรถนะ

รวมถึงทักษะในการปฏิบัติงานในระดับสูง

ข้ึน 

- ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

- ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

- งานวิจัยที่มีคุณภาพ 

- จริยธรรมการวิจัย 

- การเขียนอางอิงทางวิชาการ 

- คุณลักษณะบัณฑิต 

1. การเขียนผลงานวิชาการ 

 

 

2. การทําวิจัยใหมีคุณภาพ

ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

- การพฒันาขอเสนอ

โครงการวิจัย 

- จริยธรรมวิจัยในมนุษย

ปงบประมาณ 

2564 

 

ปงบประมาณ 

2564 

 

 

 

1. ทุกคณะ 

 

 

2. สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
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นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประเด็นในการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

 

ดานสังคมศาสตร 

- การพัฒนางานประจําสู

งานวิจัย Routine to Research 

(R2R) 

- การเขียนบทความ

วิชาการและบทความวิจัย 

- ขอควรรู การลอกเลียน

ผลงาน (Plagiarism)  

- การพฒันาทักษะดาน

ภาษาอังกฤษ 

- การพัฒนาทักษะดาน

ดิจิทัล 

 

3. การสรางนวัตกรรมเพื่อ

การเรียนการสอน 

 

4. การเขียนอางองิทาง

วิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตุลาคม 2563 – 

มีนาคม 2564 

 

ปงบประมาณ 

2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ทุกคณะ และ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

4. สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
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นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประเด็นในการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

 

5. การพิจารณาตําแหนงทาง

วิชาการ 

 

 

6. การพิจารณาการศึกษาตอ

ในระดับปริญญาเอก 

ปงบประมาณ 

2564 

 

 

ปงบประมาณ 

2564 

 

5. กองพัฒนาระบบ

บรหิาร/  

สภามหาวิทยาลัย 

 

6. กองพัฒนาระบบ

บรหิาร/  

สภามหาวิทยาลัย 

4. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ใหบุคลากรที่คุณสมบัติครบถวนและ

เหมาะสมไดดํารงตําแหนงในระดับสงูข้ึน 

- การเขียนและจัดทําผลงานที่แสดง

ความเปนผูชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ/

เช่ียวชาญ/เช่ียวชาญพิเศษ 

- ความรู ความเขาใจและทกัษะทีจ่ําเปน

ในงาน 

1. การปรบัใชเทคโนโลยี

สารสนเทศกับการปฏิบัติงาน 

 

2. จัดประชุมทั้งรูปแบบปกติ

และแบบออนไลน เพื่อพัฒนา

ทักษะที่จําเปน 

 

3. จัดอบรมการเขียน

วิเคราะหคางาน 

 

4.จัดอบรมการคูมือปฏิบัติงาน 

- ทักษะดานภาษาอังกฤษ 

เมษายน 2564 – 

มิถุนายน 2564 

 

ปงบประมาณ 

2564 

 

 

ปงบประมาณ 

2564 

 

ปงบประมาณ 

2564 

1. คณะวิทยาการ

จัดการ 

 

2. กองพัฒนาระบบ

บรหิาร /  

ทุกหนวยงาน 

 

3. กองพัฒนาระบบ

บรหิาร 

 

4. กองพัฒนาระบบ

บรหิาร 
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นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประเด็นในการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

 

- ทักษะดานดิจิทัล 

- ทักษะดานการคํานวณ 

- ทักษะดานการจัดการ

ขอมูล 

- ความรูดานกฎหมาย

และระเบียบราชการ 

5. การแตงต้ังบุคคลใหดํารง

ตําแหนงทีสู่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 

ปงบประมาณ 

2564 

 

 

 

 

 

 

 

5. กองพัฒนาระบบ

บรหิาร/  

สภามหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ก






