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คํานํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี (พ.ศ. 2563-2567) เพื่อเปนกรอบในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตร นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่กําหนดกลยุทธการพัฒนาบุคลากรและมี
เปาประสงค 4 ด าน ดั งนี้ 1. การบริห ารจัด การการพัฒนาบุคลากรใหมีระบบ กลไกและการ
ดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีทรัพยากรสนับสนุนการดําเนินงาน
อยางเพียงพอ 2. การพัฒนาผูบริหาร โดยตระหนักถึงการพัฒนาผูที่จะกาวขึ้นสูตําแหนงประเภท
ผูบริหาร ใหสมรรถนะและทักษะในการบริหารในระดับสูง 3. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ใหมี
บุคลากรดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวนเพิ่มขึ้น มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตรงกับ
สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปดสอนและสามารถเปนศักยภาพใหแกหลักสูตรไดจํานวนเพิ่มขึ้น มี
สมรรถนะรวมถึงทักษะในการปฏิบัติงานในระดับสูงขึ้น และ 4. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ ใหบุคลากรที่คุณสมบัติครบถวนและเหมาะสมไดดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น และมี
สมรรถนะตลอดจนทักษะในการปฏิบัติงานในระดับสูงขึ้น
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจําป 2564 ฉบับนี้
ประกอบดวย นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปาหมายในการ
พั ฒ นาคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก เป า หมายการพั ฒ นาตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ และ
เปาหมายการพัฒนาผูที่จะกาวขึ้นสูตําแหนงประเภทผูบริหาร แผนในการพัฒนาบุคลากร ประจําป
2564
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สวนที่ 1
บทนํา
ความสําคัญและความเปนมา
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดบัญญัติใหมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปนสถาบัน
อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชู ภูมิปญญาของ
ทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวม ในการ
จัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมี
วัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม
ปรับปรุง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู
มหาวิท ยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกอบกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนดให
สถานศึก ษาแตล ะแหง มี ร ะบบการประกัน คุณภาพการศึก ษาภายในสถานศึก ษา โดยกํ าหนดมาตรฐาน
การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาให เ ป น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษาแต ล ะระดั บ แต ล ะประเภทการศึ ก ษาที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึก ษาธิการประกาศกําหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจึงตองดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย โดยองคประกอบหนึ่ง คือ การบริหารจัดการ ซึ่งเปนการควบคุม
คุณภาพของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการดานตาง ๆ ใหมีคุณภาพ เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล
ฯลฯ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว
จากบริบทขางตนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจึงตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ซึ่งเปนทรัพยสินที่มีคาและมีความสําคัญอยางยิ่ง ที่จะทําใหมหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จไดอยางยั่งยืน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่ร วดเร็ว การพัฒ นาบุคลากรของมหาวิท ยาลัยเพื่อใหเ ปน
เครื่องมือเชิงกลยุทธที่จะชวยผลักดันความสําเร็จจึงเปนสิง่ สําคัญ โดยกการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยจะ
มุงเนน การพัฒนาความเปนเลิศของบุคลากรตามแนวทางการกําหนดสมรรถนะ ความรูความสามารถ และ
ทักษะที่จําเปนในการปฏิบตั ิงานสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อบุคลากรสามารถ
ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถสรางองคความรูใหมและนํามาปรับใชในการพัฒนา
องคกรไดอยางเหมาะสม สนับสนุนใหบุคลากรเพิ่มพูนความรูอยางตอเนื่อง และสงเสริมใหสามารถถายทอด
ความรูการปฏิบัติงานไปยังบุคคลอื่น สงผลใหเกิดการพัฒนาองคกรในทุกดาน มหาวิทยาลัยจึงตองกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาบุคลากรใหมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ประกอบกับแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (พ.ศ. 2558-2562) ถึงกําหนดเวลาสิ้นสุด
ของแผนแลว จึงเปนความจําเปนที่จะตองมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (พ.ศ. 25632567) ฉบับนี้สําหรับใชเปนเครื่องมือ ในการบริหารจัดการงานดานทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากรให
สามารถผลักดันการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหบรรลุผลสําเร็จตามที่กําหนดตอไป
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ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเดิมคือ โรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา เปดทํา
การสอน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2491 เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษา
พ.ศ.2498 โรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา โอนมาสังกัดกรมการฝกหัดครู ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการแตยังคงทําหนาที่ผลิตครูอาชีวศึกษา
พ.ศ.2504 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษาเปนโรงเรียนฝกหัดครูธนบุรี มีนโยบายที่จะ
ผลิตครู ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เชนเดียวกับโรงเรียนฝกหัดครูอื่นๆ
พ.ศ.2512 เปดสอนภาคนอกเวลาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เปนครั้งแรก
พ.ศ.2513 กรมการฝกหัดครูประกาศยกฐานะ โรงเรียนฝกหัดครูธนบุรี เปนวิทยาลัยครูธนบุรี
พ.ศ.2514 เปดรับนักศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลา ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
เปนครั้งแรก
พ.ศ.2519 ไดรับ การยกฐานะใหเ ปนวิ ท ยาลัยครู สามารถผลิตครู ไ ดถึงระดับ ปริญ ญาตรี ตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518
พ.ศ.2521 เปดสอนระดับ ปริญ ญาตรี สาขาวิชาการศึก ษา หลัก สูตร 2 ป (ค.บ. 2 ป) วิชาเอก
วิทยาศาสตรทั่วไปเปนครั้งแรก ทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลาสําหรับภาคนอกเวลา รับครูประจําการและ
บุคลากรทางการศึกษา เขาเรียนตามโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ (อ.ค.ป.) ซึ่ง
หนวยงานตนสังกัดเปนผูสงเขารับการอบรม
พ.ศ.2527 วิทยาลัยครูธนบุรี รวมอยูในวิทยาลัยครูกลุมที่แปด ตามขอบังคับของสภาการฝกหัดครูวา
ดวยการบริหารกลุมวิทยาลัย
พ.ศ.2528 วิ ท ยาลั ย ครู ธ นบุ รีซึ่ ง อยู ใ นวิ ท ยาลั ย ครู ก ลุ ม ที่ แ ปด เปลี่ ย นไปอยู ใ น “สหวิ ท ยาลั ย
รัตนโกสินทร” ตามประกาศขอบังคับของสภาการฝกหัดครูวาดวยกลุมวิทยาลัย พ.ศ.2528 ใหวิทยาลัยครู
ดําเนินงานรวมกัน เรียกวาสหวิทยาลัย
พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม “สถาบัน
ราชภัฏ” แทนวิทยาลัยครู เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ.2535
พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุ ล ยเดชมหาราช ทรงลงพระปรมาภิไธย ใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เปนผลทําใหสถาบันราชภัฏทุกแหงเปลี่ยนสถานภาพเปน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ เ ป น นิ ติ บุ ค คล สถาบั น ราชภั ฏ ธนบุ รี จึ ง เป น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี ตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547
พ.ศ.2548 ไดขยายการเปดสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี สมุทรปราการ ซึ่งตั้งอยูที่ ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
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พ.ศ.2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโทขึ้นเองหลาย
หลักสูตร และทําการปรับปรุงหลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏเดิมใหเปนหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.
2549 เพื่อใหส อดคลองกั บ เกณฑ ม าตรฐานหลัก สูต รระดับ อุ ดมศึก ษาของสํา นัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และใชเปดสอนตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป
พ.ศ. 2553 มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏธนบุ รี ได ลงนามความรวมมื อกั บมหาวิ ทยาลั ย 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 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี ได ล งนามความร ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย Kunming
University สาธารณรัฐประชาชนจีน และ National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism
ไตหวัน
พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดล งนามความรวมมือกับ มหาวิท ยาลัย University of
Miyazaki ญี่ปุน
พ.ศ. 2558 มหาวิท ยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดล งนามความรวมมื อทางวิ ชาการกั บ มหาวิท ยาลัยใน
ตางประเทศ ดังนี้
- 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 มหาวิท ยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดล งนามความรวมมื อทางวิชาการกั บ มหาวิท ยาลัยใน
ตางประเทศ ดังนี้
- 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 มหาวิท ยาลัย ราชภัฏธนบุรี ไดล งนามความรวมมือทางวิชาการกับ มหาวิท ยาลัยใน
ตางประเทศ ดังนี้
- 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 ดังนี้
- University of Battambang, Cambodia, กัมพูชา
- Guangxi Agricultural Vocational College of People’s Republic of China,
สาธารณรัฐประชาชนจีน
จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ระบุวาใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบัน
อุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของ
ทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยาเพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชนมีสวนรวมในการจัดการ
การบํ ารุ ง รั ก ษาการใชป ระโยชนจ ากทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล อมอย า งสมดุ ล และยั่ ง ยื น โดยมี
วัตถุประสงคใหการศึกษาสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม
ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู
มาตรา 8 ระบุวา ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 ใหกําหนดภาระหนาทีข่ อง
มหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้ (1) แสวงหาความจริงเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น
ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล (2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรัก
และผูก พันตอทองถิ่น อีกทั้งสงเสริม การเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถิ่นรู เทาทันการ
เปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิต บัณฑิตของ
ประเทศ (3) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคาความสํานึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถิ่นและ
ของชาติ (4) เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและนักการเมือง ทองถิ่นใหมี
จิตสํานึกประชาธิปไตยคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถิ่นเพื่อ
ประโยชนของสวนรวม (5) เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒ นาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง (6) ประสานความรวมมือและชวย เหลือ
เกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศเพื่อ
การพัฒ นาทองถิ่น (7) ศึก ษาและแสวงหาแนวทางพัฒ นาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีส มัยใหมใ ห
เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อสงเสริมให
เกิดการจัดการการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและ
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ยั่งยืน (8) ศึกษาวิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงไดกําหนดภารกิจในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และมาตรา 8 โดยเนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติอยางมือ
อาชีพ เปนตนแบบในการผลิตและพัฒนาครู มีความโดดเดนทางดานอุตสาหกรรมบริการ วิจัย สรางองค
ความรูและนวัตกรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน
ในการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดรวมกันกําหนดพื้นที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาทองถิ่น
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 อําเภอพระสมุท รเจดีย อําเภอบางเสาธง โดยใน
เบื้องตน ผูวาราชการจังหวัดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยดูแลอําเภอบางพลี ซึ่งเปนอําเภอที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เปนเบื้องตน
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณของนักศึกษา เอกลักษณของมหาวิทยาลัย
ปรัชญา
มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูคูคุณธรรม บูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นควบคูกับภูมิปญ
 ญาสากล
สรางองคความรูเพื่อพัฒนาทองถิ่นใหยั่งยืน และสรางสังคมคุณภาพ
วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปนสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ มีคุณภาพ มีสมรรถนะและ
เปนสถาบันหลักที่บรู ณาการองคความรูสูนวัตกรรมในการพัฒนาทองถิ่นเพื่อสรางความมั่นคงใหกับ
ประเทศ
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตใหมคี ุณภาพ มีทศั นคติที่ดี เปนพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความตองการ
ของผูใชบัณฑิต
2. พัฒนาทองถิ่นตามศักยภาพ สภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของชุมชนโดยการถายทอด
องคความรู เทคโนโลยี และนอมนําแนวพระราชดําริสูการปฏิบัติ
3. สรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนเพื่อการพัฒนาทองถิ่น และเสริมสรางความเขมแข็ง
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ของผูนําชุมชนใหมคี ุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพือ่ ประโยชนตอสวนรวม
4. วิจยั สรางองคความรูและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับมุงเนนการบูรณา
การเพื่อนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม
5 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสงเสริม สืบสานภูมปิ ญญาทองถิ่นและบูรณาการกับภูมิปญญา
สากล
6. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาล พรอม
รองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน
อัตลักษณของนักศึกษา
1. มีคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค 4 ประการตามแนวพระราโชบาย
 มีทัศนคติที่ดีและถูกตอง  มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงแขมแข็ง
 มีอาชีพมีงานทํา
 เปนพลเมืองดีมีวินัย
2. มีจิตอาสา
3. มีทักษะคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ
เอกลักษณของมหาวิทยาลัย
1. ผลิตและพัฒนาครู/บุคลากรทางการศึกษา
2. พัฒนาทองถิ่นโดยนอมนําแนวพระราชดําริสูการปฏิบัติ

โครงสรางการแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีโครงสรางการแบงสวนราชการตามประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
การแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 ไว ดังนี้
1. สํานักงานอธิการบดี
2. คณะครุศาสตร
3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
7. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
9. สถาบันวิจัยและพัฒนา
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มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏธนบุรี ไดจัด รูป แบบการแบง โครงสร างหน วยงานแบง ออกเป น 2 ประเภท
คือ 1) หนวยงานที่มีการจัดการเรียนการสอน เชน คณะตางๆ เปนหนวยงานที่มีบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนวิชาการ และ 2) หนวยงานที่ไมไดจัดการเรียนการสอน ไดแก หนวยงานสายสนับสนุนวิชาการ
ไดแ ก สํ านั ก งานอธิ ก ารบดี สํ านั ก สง เสริ ม วิ ชาการและงานทะเบีย น สํ านัก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา และเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการ
ปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัยอยางครบถวน จึงมีการกําหนดหนวยงานภายในเพิ่มเติม เชน โครงการจัดตั้ง
คณะวิศวกรรมศาสตร โครงการบัณฑิตศึกษา โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ศูนยคอมพิวเตอร ศูนยภาษา กลุมงานรายได ทรัพยสิน ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
และสหกิจศึกษา เพื่อปฏิบัติภารกิจเฉพาะทางของมหาวิทยาลัย เปนตน ทั้งนี้ปจจุบันไดมีการแบงโครงสราง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดดังตอไปนี้ (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 โครงสรางการแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สวนที่ 2
บริบทที่เกี่ยวของกับแผนพัฒนาบุคลากร
แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)
แผนการศึกษาแหงชาติไดกําหนดวิสัยทัศน ดังนี้ “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิต
อยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิต อยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษที่ 21”วัตถุประสงคสําคัญ จํานวน 3 ประการ ประการแรกเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ประการที่สองเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ
ทัก ษะและสมรรถนะที่ส อดคลองกับ บทบัญ ญัติของรั ฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจัก รไทย พระราชบัญ ญั ติ
การศึกษาแหงชาติ และ ยุทธศาสตรชาติ และประการสุดทาย คือ เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการ
เรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี และรวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนการศึกษาแหงชาติไดวางเปาหมายไว ดังนี้
ดานที่ 1 เปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspirations) โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ดังนี้

ภาพที่ 2 ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21(3Rs8Cs) ที่มา : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
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ดานที่ 2 เปาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) จํานวน 5 ประการ โดยสรุปพอสังเขป ดังนี้
1) ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอยางทั่วถึง (Access) เชน
ประชากรกลุมอายุ 6 ถึง 14 ปทุกคนไดเขาเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาที่
รัฐตองจัดใหฟรี
2) ผูเรียนทุกคน ทุกกลุมเปาหมายไดรับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน อยางเทา
เทียม (Equity) เชน ผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนไดรับ การสนับสนุนคาใชจายในการศึกษา 15 ป
3) ระบบการศึกษาทีม่ ีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเ รียนใหบรรลุขีดความสามารถ เต็มตามศักยภาพ
(Quality) เชน นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุมคาและ
บรรลุเปาหมาย (Efficiency) เชน รอยละของสถานศึก ษาขนาดเล็ก ที่ไมผานเกณฑก ารประเมินคุณภาพ
ภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกสงเสริมใหทุกภาคสวนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปนพลวัตและบริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) เชน อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศดานการศึกษาดีขึ้น
ยุท ธศาสตรของแผนการศึก ษาแหง ชาติ (พ.ศ.2560 - 2579) ประกอบดวยยุท ธศาสตรตาง ๆ
จํานวน 6 ยุท ธศาสตร ในการดําเนินการใหเปนไปตามแผนการศึก ษาซึ่ง มุง ผลตามเปาหมายทั้ง สองดาน
ดังกลาวขางตน ดังนี้

ภาพที่ 3 ยุทธศาสตรแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579
ที่มา : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
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โดยยุทธศาสตรที่มีความสัมพันธที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย คือ ยุทธศาสตร
ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา ซึ่งมีเปาหมายของยุทธศาสตรที่สําคัญ ไดแก
เปาหมายที่ 2
ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิผ ล ส ง ผลตอคุ ณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา

เปาหมายที่ 5
ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา มีความเปน
ธรรมสรางขวัญกําลังใจ และสงเสริมให
ปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ

โดยทั้ง 6 ยุทธศาสตร จะถูกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติโดยนํานโยบายจากสวนกลางผานหนวยงานระดับ
จังหวัด และสงตอไปยังสถานศึกษาและถายทอดสูชั้นเรียนที่เปนเปาหมายของแผนการศึกษาแหงชาติ
ภาพที่ 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 ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ดานผลลัพธผูเรียน
1) เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ และความรอบรูดานตางๆ ในการสรางสัมมา
อาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทกั ษะการเรียนรูตลอดชีวิตโดยเปน
ผูมีคุณธรรม ความเพียร มุงมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการ
บูรณาการศาสตรตา งๆ เพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม มีคุณลักษณะความเปนผูประกอบการรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสรางโอกาสและเพิ่มมูลคาใหกับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ
3) เปนพลเมืองที่เขมแข็ง มีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกตองรู
คุณคาและรักษความเปนไทย รวมมือรวมพลังเพือ่ สรางสรรคการพัฒนาและเสริมสรางสันติสุขอยางยั่งยืนทั้งใน
ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก
มาตรฐานที่ 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่เปนการสรางและประยุกตใชองคความรูใหม สรางสรรค
นวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดลอมตาม
ศักยภาพและอัตลักษณของประเภทสถาบัน มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา องคกรภาครัฐ
และเอกชนทั้งในและตางประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ความตองการจําเปนของ
สังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงตอการพัฒนา
ผูเรียน การสรางคุณภาพชีวิต หรือการสรางโอกาสมูลคาเพิ่ม และขีดความสามารถของประเทศในการแขงขัน
ระดับนานาชาติ
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการเหมาะสม สอดคลองกับบริบทและตอบสนองความ
ตองการของทองถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของประเภทสถาบัน โดยมีการ
บริหารความโปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบได ผลลัพธของการบริการนําไปสูการเสริมสรางความเขมแข็งและ
ความยั่งยืนของผูเรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
มาตรฐานที่ 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู การวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งนําไปสูการสืบสาน
การสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและตางประเทศอยางเหมาะสม ตามศักยภาพและ
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อัตลักษณของประเภทสถาบัน ผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรม ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปน
ไทย หรือการสรางโอกาสและมูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
มาตรฐานที่ 5 ดานการบริหารจัดการ
1) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียนรูเนนการ
พัฒนาเรียนแบบบูรณาการเพื่อใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติและความตองการที่
หลากหลายของประเทศ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สัง คม และสิ่ง แวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคม
สถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2) มหาวิท ยาลัยมี ก ารบริห ารงานตามพัน ธกิจ และวิสั ยทัศนของมหาวิท ยาลั ย
ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรูเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงความ
หลากหลายและความเปนอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุน คลองตัว โปรงใสและ
ตรวจสอบได
3) มหาวิทยาลัยมีร ะบบประกันคุณภาพ มีก ารติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการ
กํากับใหการจัดการศึกษาแลการดําเนินงานตามพันธกิจเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
อยา งต อเนื่อง สอดคล องตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สูต รระดั บ อุด มศึ ก ษา กรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิร ะดั บ
อุดมศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
มาตรฐานอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดดําเนินการเพื่อใหเ กิดความสอดคลองกับ มาตรฐานตาง ๆ ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดอันจะเปนรากฐานในการพัฒนาประเทศ ซึ่งไดกําหนดไวทั้งนโยบายในระยะยาว
และระยะสั้น โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551- 2565) มีเปาหมายเพื่อเสริมสราง
การพัฒนาความเขาใจและความตระหนักในสภาพปญหาอุดมศึกษาของประเทศ และความจําเปนที่จะตอง
รวมมือกันพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศโดยมีกรอบทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนรวมกันเพื่อให
ระบบอุดมศึกษาเปนรากฐานที่สําคัญและสนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายที่พึงประสงคเมื่อสิ้นสุด
แผนในป พ.ศ. 2565 คือ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถ
ปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศในโลกาภิวัตน สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย โดยใช
กลไกของธรรมาภิบาลทางการเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทาง
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วิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิง ระบบ” ในการพัฒนาบุคลากรอุดมศึก ษา จะตองมุง เนนไปที่
ประสิทธิภาพของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาใหรองรับการรวมตัวของกลุมประชาคมอาเซียน
2. มาตรฐานการอุดมศึกษา ป พ.ศ.2557 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีการ
พัฒนา ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหม ทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
สถาบัน โดยในระดับหลักสูตร มีตัวบงชี้คุณภาพอาจารย สวนในระดับคณะและระดับสถาบัน มีตัวบงชี้ที่เกี่ยวของ
คือ ตัวบงชี้ อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ 40 และตัวบงชี้อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ รวมกัน รอยละ 60 ขึ้นไป โดยอธิบายตัวบงชี้วาสถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมี
ความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมใหอาจารยในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูใน
ศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ
การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่งสะท อนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจและการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุด ที่ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถและความลุมลึกทาง
วิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิตศึกษาวิจัยเพื่อติดตามความกาวหนาทางวิชาการ
และการพัฒนาองคความรู ดังนั้นสถาบันจึงควรมีอาจารยที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธกับ
หลักสูตรที่เปดสอนในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเนนของหลักสูตร
แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรู ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จําเปน สําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ก.พ.อ.
ตามหนังสือของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509 (2) /ว 2 ลงวันที่ 24 มกราคม
2554 ไดแจงแนวทางการกําหนดสมรรถนะ ความรูความสามารถ และทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานสําหรับ
ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเ ปนแนวทางการดําเนินการ
กําหนด สมรรถนะ ความรูความสามารถ และทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน ดังนี้
สมรรถนะ ประกอบดวย
1. สมรรถนะหลัก หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากรทุกตําแหนง ซึ่งสถาบัน
อุดมศึกษากําหนดขึ้น เพื่อหลอหลอมคานิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงครวมกันในองคกร
2. สมรรถนะเฉพาะตามงานที่ปฏิบัติ หมายถึง คุณลักษณะทางพฤติกรรมที่กําหนด
เฉพาะสําหรับสายงานหรือตําแหนงหนาที่ และสงเสริมใหสามารถปฏิบัติภารกิจในหนาที่ไดดียิ่งขึ้น
3. สมรรถนะทางการบริหาร หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กําหนดเฉพาะ
สําหรับตําแหนง ประเภทผูบริหารเพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริการใหสามารถปฏิบัติภารกิจได อยาง
มีประสิทธิภาพ
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ความรูความสามารถ ประกอบดวย
1. ความรูความสามารถทีจ่ ําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
2. ความรูเรืองกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน ประกอบดวย
1. การใชคอมพิวเตอร
2. การใชภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
ทั้งนี้ ก.พ.อ. ไดมอบหมายใหสภาสถาบันอุดมศึกษาเปนผูกําหนดระดับของความรู ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงบุคลากรทุกประเภทในสถาบันอุดมศึกษา
1) ดานความรูความสามารถ ใหกําหนดรายละเอียดองคความรู และระดับ ของความรู
ความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงของประเภททั่วไป วิชาการ และอํานวยการ สายงาน
และระดับตําแหนง
2) ดานทักษะ ใหกําหนดรายละเอียดและระดับทักษะทีจ่ ําเปนสําหรับการปฏิบัติงานใน
ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาการ และอํานวยการ สายงานระดับตําแหนง ทั้งนี้ สวนราชการอาจกําหนดจํานวน
ทักษะเพิม่ ขึ้นตามลักษณะงานไดตามความเหมาะสม
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 ดังนี้
1. สมรรถนะหลัก
1) การมุงผลสัมฤทธิ์
2) การบริการที่ดี
3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4) การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม
5) การทํางานเปนทีม
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2. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ สําหรับกลุมบุคลากรประเภทวิชาการ หรือ
สนับสนุนวิชาการ หรือประเภทบริหาร ไดกําหนด ดังนี้
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) ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน
5) การควบคุมตนเอง
6) การสอนงานและการมอบหมายงาน
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)
มหาวิทยาลัยราชภัฏไดนอมนําพระราโชบายดานการศึกษาในการเปนสถาบันการศึก ษา เพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น โดยมีการทบทวนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นระยะ 20 ป (พ.ศ.2560
- 2579) ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561 มีวัตถุประสงคเพื่อใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น อยูบนฐานความรู ความเขาใจรวมกัน ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.
มรภ.) จึงกําหนดยุทธศาสตรรวมกัน เพื่อใหการดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏตรงตามเจตนารมณของ
แผนยุทธศาสตรบนพื้นฐานศักยภาพและบริบทของแตละมหาวิทยาลัยนําไปสูผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของ
ยุทธศาสตร ซึ่งประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาทองถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การผลิตและพัฒนาครู

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาระบบบริหาร

ภาพที่ 5 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นระยะ 20 ป
จากยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579)
ฉบับ ปรับ ปรุง วันที่ 11 ตุล าคม 2561 ซึ่ง มหาวิยาลั ยราชภัฏ ธนบุ รีไดดํ าเนิ นการกําหนดยุ ท ธศาสตร
เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการหลัก และโครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัย โดยประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 4 ถือเปนยุทธศาสตรที่มีความเกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการโดยตรงอยางสําคัญ โดยแตละยุทธศาสตรมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น โดยการเนนใหชุมชนทองถิ่นไดรับการพัฒนาใน 4
ดานคือ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู มีเปาหมาย 3 ประการ คือ การผลิตบัณฑิตครู
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏใหมีอัตลักษณและสมรรถนะเปนเลิศ เปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต การผลิตบัณฑิต
ครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสมบูรณดวยคุณลักษณะ 4 ประการ และถายทอด/บมเพาะใหศิษยแตละชวงวัยได
และการผลิตบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เขาสูวิชาชีพไดรับเสริมสรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับ คุณภาพการศึก ษา มีเ ปาหมาย 3 ประการ คือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเปนเลิศในการสรางความมั่นคงใหกับประเทศดวยการบูรณาการองคความรูสู
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ การยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิตดวยอัตลักษณ
ดานสมรรถนะและคุณลักษณะ 4 ประการ พรอมรองรับบริบทที่เ ปลี่ยนแปลง และอาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะเปนที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ประเด็น ยุทธศาสตรที่ 4 การพั ฒ นาระบบบริห ารจัดการ มีเ ปา หมาย 2 ประการ คื อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏไดรับการยอมรับระดับชาติและระดับนานาชาติดานการเปนสถาบันดานการศึกษาเพื่อ
ทองถิ่นที่สรางความมั่นคงใหกบั ประเทศ และมหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคลองตัว
มุงเนนการสรางธรรมาภิบาล ความพรอมและความสามารถปรับตัวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับ
สถานะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อพัฒนาทองถิ่น ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อพัฒนาทองถิ่น ระยะที่ 1 พ.ศ.2560 - 2564 เปน
แผนปฏิบัติการที่ไดกําหนดจากยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560
- 2579) ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561 เปนการกําหนด ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด โครงการหลักและ
โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัย เพื่อใหแนวทางในการปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย โดยประกอบดวย
ยุทธศาสตร ในการปฏิบัติการ จํานวน 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตร 1 การพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตร 2 การผลิตและพัฒนาครู
ยุทธศาสตร 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ซึ่งรายละเอียดในแตละยุทธศาสตรจะมีการกําหนดเปาหมาย และเปาประสงคของยุทธศาสตร
เหลานั้นพรอมทั้งไดระบุโครงการหลัก และโครงการตามบริบทของมหาวิท ยาลัยไวอยางมากมาย เพื่อให
หนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อตอบสนองตัวชี้วัดของแตละยุทธศาสตรได
อยางเหมาะสม โดยในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิท ยาลัยก็ถือเปนกระบวนการหนึ่งในการ
สนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อพัฒนาทองถิ่น ระยะที่ 1 พ.ศ.
2560 - 2564 โดยอาจสรุปตามประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของเพื่อใหเห็นวามีความเกี่ยวของในการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้
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ยุทธศาสตรที่ 2

เปาประสงค

กลยุทธ

• การผลิตและพัฒนาครู

• บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รีมีอัตลักษณและสมรรถนะเปนเลิศเปนที่ตองการของ
ผูใชบัณฑิต
• บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมบูรณพรอมดวยคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค 4
ประการตามแนว พระราโชบาย และมีศักยภาพในการถายทอดและบม เพาะศิษยแตละชวงวัยให
มีคุณลักษณะทั้ง 4 ประการ
• บัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่เขาสูวิชาชีพไดรับการยกระดับ/เพิ่ม สมรรถนะเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง
• พัฒนาสมรรถนะครูของครูใหมีความเปนมืออาชีพ
• ยกระดับสมรรถนะครูประจําการ และบมเพาะสมรรถนะใหมใหสอดรับกับ สภาวการณที่
เปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 6 ยุทธศาสตรที่ 2 ของแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อพัฒนาทองถิ่น
ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564

ยุทธศาสตรที่ 3

เปาประสงค

กลยุทธ

• การยกระดับคุณภาพการศึกษา

• มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีความเปนเลิศในการสรางความมั่นคงใหกับประเทศ
ดวยการบูรณาการองคความรูสนู วัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
• ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิตดวยอัตลักษณดานสมรรถนะและ
คุณลักษณะ 4 ประการ พรอมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
• อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะเปนที่ ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ
• พัฒนาศักยภาพผูสอนใหเปนมืออาชีพ
• ปรับกระบวนการจัดการเรียนรูใหบูรณาการกับการทํางาน และเสริมสรางทักษะและจิตสํานึก
ในการพัฒนาทองถิ่น

ภาพที่ 7 ยุทธศาสตรที่ 3 ของแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อพัฒนาทองถิ่น
ระยะที่ 1 พ.ศ.2560 – 2564
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ยุทธศาสตรที่ 4

เปาประสงค

กลยุทธ

• การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

• มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและคลองตัว มุงเนนการสราง
ธรรมาภิบาล ความพรอม และความสามารถปรับตัวอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับ
สถานะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
• มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติดานการเปน สถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่สรางความมั่นคงใหกับประเทศ

• สงเสริมบุคลากรที่เปนคนดีคนเกงใหพัฒนาและแสดงออกถึงความรูความสามารถ และศักยภาพ
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและทองถิ่นอยางเต็มที่
• ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะดานฐานขอมูลงบประมาณ และบุคลากรให
ทันสมัย รวดเร็ว

ภาพที่ 8 ยุทธศาสตรที่ 4 ของแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อพัฒนาทองถิ่น
ระยะที่ 1 พ.ศ.2560 – 2564

สวนที่ 3
แผนพัฒนาบุคลากร
นโยบายการบริหารดานการพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการอยางเพียงพอ เหมาะสม และมี
คุณภาพ โดยมีจุดมุง หมายมหาวิท ยาลัยเกิดมาตรฐานการศึก ษาและเพื่อใหบุคลากรทุก เพิ่ม พูนความรู
ความสามารถของบุคลากรเอง ซึ่ง สามารถนําเอาองคความรูนั้นมาประยุก ต ในการปฏิบัติง านไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งหากการพัฒนาบุคลากรในทุกๆดานของมหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน
จะสงผลใหเกิดการพัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและประสบผลสําเร็จในการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยเปนอยางยิ่ง
ในการดําเนินนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มหาวิทยาลัยตระหนักวาบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัยควรจะตองไดรับการพัฒนาอยาง
ทั่วถึงเพื่อใหการดําเนินการตามกิจกรรมสงเสริมและกํากับในแตละดาน สามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยมหาวิทยาลัยจะพัฒนาบุคลากร จํานวน 3 กลุม ที่จําแนกโดยอาศัยหลักเกณฑตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการจําแนกตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ดังนี้
1. บุคลากรสายวิชาการ ซึ่งอางอิงจากขอ 2 ของประกาศฉบับดังกลาว วา ตําแหนงวิชาการ
เปนตําแหนงที่มีหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน การสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยคนควา
ในสาขาวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง การใหคําแนะนําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษา การใหบริการทางวิชาการแก
สั ง คม การทะนุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และปฏิ บั ติ ง านอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง ได แ ก ตํ า แหน ง ดั ง ต อ ไปนี้
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย และอาจารย
2. บุคลากรประเภทผูบริหาร ซึ่งอางอิงจากขอ 3 และ 4 ของประกาศฉบับดังกลาว วา ตําแหนง
ประเภทผูบริหาร ไดแก ตําแหนงที่มีอํานาจและหนาที่ในการบริหารงานทั่วไปในสํานักงานอธิการบดีหรือสํานักงาน
วิทยาเขต หรือในฐานะหัวหนาสวนราชการภายในสํานักงานอธิการบดี หรือในฐานะหัวหนาสวนราชการที่มี
อํานาจและหนาที่ในการบริหารงานทั่วไปในคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ ซึ่งแบงสวนราชการตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา โดยมีหนาที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากหรือสูงมากเปนพิเศษที่ ก.พ.อ. กําหนด ซึ่งตําแหนงประเภทผูบริหาร มี
2 ระดับ ดังตอไปนี้ 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 ตําแหนง ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ไดแก ตําแหนงปฏิบัติงานที่มีลักษณะเปน
งานเชี่ยวชาญเฉพาะตามภารกิจหลักของหนวยงาน และจะตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาที่
มีความสามารถและมีป ระสบการณเ ปนอยางสูง เฉพาะดาน ซึ่ง จากตําแหนง ประเภทวิชาชีพเฉพาะและ
เชี่ยวชาญเฉพาะ มี 5 ระดับ ไดแก ระดับปฏิบัติการ ,ชํานาญการ ,ชํานาญการพิเศษ ,เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญ
พิเศษ
3.3 ตําแหนงประเภททั่วไป ไดแก ตําแหนงในฐานะผูป ฏิบัติงานที่ตองใชผูสําเร็จ
การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี เพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ของตําแหนง นั้น โดยมีการจําแนกตามลักษณะ
หนาที่ความรับ ผิดชอบและคุณภาพของงานเปนหลัก หรือตําแหนงอื่นที่กําหนดใหเปนประเภททั่วไปตาม
ประกาศฉบับดังกลาว ซึ่งตําแหนงประเภททั่วไป มี 3 ระดับ ไดแก ปฏิบัติงาน ,ชํานาญงานและชํานาญงาน
พิเศษ
โดยการพัฒนาบุคลากรทั้งสามกลุมนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเห็นวาเพื่อใหเกิดความสําเร็จและ
เปนไปตามเปายุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จะตองดําเนินการพัฒนาบุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัยทั้ง 3
ดาน ดังนี้
ดานที่ 1 การพัฒนาดานการดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
การพัฒนาดานนี้มหาวิทยาลัยจะเนนการพัฒนาเพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยได
ดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นตามสายการปฏิบัติงาน กลาวคือ สายวิชาการ มีเปาหมายในการพัฒนาเพือ่ ใหบคุ ลากรได
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ สวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นและ
กาวขึ้นสูป ระเภทผูบริหาร
ดานที่ 2 การพัฒนาดานคุณวุฒิการศึกษา
การพัฒนาดานนี้มหาวิทยาลัยจะเนนการพัฒนาเพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยได
พัฒนาคุณวุฒิการศึกษา กลาวคือ สายวิชาการ มีเปาหมายในการพัฒนาเพื่อใหบุคลากรมีคุณวุฒิการศึกษา
ระดับ ปริญ ญาเอก สวนบุคลากรสายสนับ สนุนวิชาการ มีคุณวุฒิก ารศึก ษาที่สูง ขึ้นโดยเหมาะสมกับ การ
ปฏิบัติงานและความตองการของมหาวิทยาลัย
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ดานที่ 3 การพัฒนาดานสมรรถนะตามการปฏิบัติงาน
การพัฒนาดานนี้มหาวิทยาลัยจะเนนการพัฒนาเพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยได
พัฒนาสมรรถนะตามการปฏิบัติงาน กลาวคือ สายวิชาการ มีเปาหมายในการพัฒนาสมรรถนะตางๆ ที่สามารถ
นํามาประยุกตใชในการเรียนการสอน สวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
ตามตําแหนงของตนเอง
ในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสามกลุม เพื่อใหเกิดการพัฒนาทั้งสามดานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรีไดกําหนดรูปแบบของเครื่องมือตาง ๆ ซึ่งเปนตัวอยางเครื่องมือพัฒนาบุคลากรเพื่อใหหนวยงาน
สามารถนําไปใชในการพัฒนาบุคลากรตามระดับ ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะหเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร
เครื่องมือ
กลุมบุคลากร
ลักษณะเฉพาะ
วัตถุประสงค /เปาหมาย
การพัฒนาบุคลากร
ที่เปนเปาหมาย
1. การสอนงาน
เนนอธิบายรายละเอียด
1.เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น
1. บุคลากรประเภท
(Coaching)
ของงาน ไมจําเปนจะ ในการทํางาน ผูสอนชี้ใหเห็น ผูบริหาร
ตองอยูในภาคสนาม แนวทางแกไข และใหบุคลากร
2. บุคลากรสาย
เทานั้น อาจจะเปนการ คิดแกไขปญหาตอเอง
วิชาการ
สอนงานนอกภาคสนาม
2. เพื่อพัฒนาอาชีพเปน
3. บุคลากรสาย
โดยสวนใหญหัวหนา การเตรียมใหพรอมกอนที่จะ สนับสนุนวิชาการ
งาน โดยตรงจะทํา
เลื่อนตําแหนง ผูสอนตอง
หนาที่สอนงานใหกับ ทบทวนผลงานความสามารถ
บุคลากร
ที่มีอยูและกําหนด เปาหมาย
ในการสอนงาน โดยเนนการ
พัฒนาความสามารถในตําแหนง
ที่บุคลากรจะเลื่อนขึ้นไป เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ผูสอน
จะตองคนหาความสามารถที่
โดด เดน/ที่ตองปรับปรุง และ
จัดลําดับความสําคัญของ
ความสามารถที่จะตองพัฒนา
หรือตองการเสริมและพัฒนา
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เครื่องมือ
ลักษณะเฉพาะ
การพัฒนาบุคลากร
2. การฝกอบรมใน
เนนการฝกอบรมใน
ขณะทํางาน (On the ภาคสนาม ฝกปฏิบัติ
Job Training : OJT) จริง โดยมีผสู อนที่
เปนหัวหนางานหรือ
บุคคลที่ไดรบั มอบหมาย
ใหทําหนาที่ประกอบ
เพื่ออธิบายและชี้แนะ
ซึ่งเครื่องมือนี้จะเกิด
ประโยชนได ถาใชคูกับ
การสอนงาน

วัตถุประสงค /เปาหมาย

ใชสําหรับบุคลากรใหมที่
เพิ่งเขามาทํางาน สับเปลี่ยน
โอนยาย เลื่อนตําแหนง มีการ
ปรับปรุงงานหรือตอง อธิบาย
งานใหม ๆ เพื่อสอนใหบุคลากร
ทราบและเรียนรูเกี่ยวกับคูมือ
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
(Procedure) วิธีการปฏิบัติงาน
(Work Instruction) คูมือการ
ทํางาน (Manual) ระเบียบ
ปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการทํางาน
(Rules & Regulation) หรือ
เทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อให
บุคลากรสามารถทํางานตามที่
ไดรับมอบหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. โปรแกรมพีเ่ ลี้ยง
เนนพัฒนาเรื่องจิตใจ
1. เพื่อดูแลและรักษา
(Mentoring Program) การปรับตัวการทํางาน บุคลากรใหม ใหสามารถ
รวมกับ ผูอ ื่นภายใน
ปฏิบัติงานรวมกับทุกคนใน
องคการ องคการบาง องคการไดอยางมีความสุข
แหงเรียก Buddy
สามารถปรับตัวเขากับองคการ
Program ซึ่งบุคลากร เพื่อนรวมงานและสภาพแวดลอม
จะมีพเี่ ลี้ยงที่ไดรบั
ในการทํางานที่แตกตางจาก
คัดเลือกให ดูแลเอาใจ องคการเดิมไดอยางมี
ใส และพูดคุยกับ
ประสิทธิภาพ โดยมีพี่เลี้ยงทํา
บุคลากร อยางไมเปน หนาที่ในการสรางความสัมพันธ
ทางการ
ความคุนเคย และบรรยากาศ
ที่ดีในการทํางาน รวมทั้งเปน
แบบอยาง (Role Model) ที่ดี
ใหแกบุคลากรใหม

กลุมบุคลากร
ที่เปนเปาหมาย
1. บุคลากรประเภท
ผูบริหาร
2. บุคลากรสาย
วิชาการ
3. บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ

1. บุคลากรประเภท
ผูบริหาร
2. บุคลากรสาย
วิชาการ
3. บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ
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เครื่องมือ
การพัฒนาบุคลากร

ลักษณะเฉพาะ

4. การหมุนเวียนงาน
(Job Rotation)

เนนใหบุคลากรเวียน
งานจากงานหนึ่ง ไปยัง
อีกงานหนึง่ เพื่อเรียนรู
งานนั้น ตามระยะเวลา
ที่กําหนดโดยสวนใหญ
มักใช เปนเครื่องมือใน
การพัฒนาความสามารถ
ของผูบริหารกอนการ
ปรับตําแหนง/ระดับ

5. การมอบหมาย
โครงการ (Project
Assignment)

เนนการมอบหมายให
บุคลากร รับผิดชอบ
โครงการระยะยาวไม
สามารถทําใหเสร็จ
ภายในวันหรือสอง วัน
เปนโครงการพิเศษ ที่
บุคลากรจะตองแยกตัว
จากเดิมที่เคยปฏิบัติ
หรือ เปนโครงการที่
เพิ่มขึ้นจากงานประจํา
ที่รับผิดชอบ

วัตถุประสงค /เปาหมาย
2. เพื่อชวยบุคลากรที่
กําลังจะปรับตําแหนงให
เติบโตขึ้น ในองคการ พีเ่ ลี้ยง
จะทําหนาที่ใหขอมูลที่เปน
ประโยชน ในการทํางานรวม
ถึงขอควรระวังและความ
ขัดแยงที่อาจ เกิดขึ้นจากงาน
ใหมที่ไดรบั มอบหมาย
เพื่อพัฒนาความสามารถ
ของบุคลากรใหเกิดการทํางาน
ที่หลากหลายดาน เปนการ
เสริมสรางประสบการณของ
บุคลากรใหเรียนรูงานมากขึ้น
จึงเหมาะสําหรับบุคลากรที่
เตรียมความพรอมในการ
รับผิดชอบงานที่สงู ขึ้น หรือ
เปนกลุมคนทีม่ ีผลงานดีและมี
ศักยภาพสูง (High Performance
and High Potential)
เพื่อใชเปนเครื่องมือในการ
วิเคราะหหาจุดแข็งและจุดออน
ของบุคลากรจากโครงการ ที่
มอบหมายใหบุคลากรไปปฏิบัติ
เปน เครือ่ งมือในการฝกทักษะ
ในการทํางาน (Skill-based)
โดยเฉพาะทักษะเฉพาะดานที่
เกี่ยวของในงานนั้น บางองคการ
นํามาใชในการเลือ่ นระดับ
ตําแหนงงาน การคัดเลือกหา
บุคลากรดาวเดน และการหา

กลุมบุคลากร
ที่เปนเปาหมาย

1. บุคลากรประเภท
ผูบริหาร
2. บุคลากรสาย
วิชาการ
3. บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ

1. บุคลากรประเภท
ผูบริหาร
2. บุคลากรสาย
วิชาการ
3. บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ
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เครื่องมือ
การพัฒนาบุคลากร

ลักษณะเฉพาะ

วัตถุประสงค /เปาหมาย

ผูสบื ทอดทายาทตําแหนงงาน
6. การเรียนรูดวยตนเอง เนนการฝกฝนฝกปฏิบัติ
เพื่อใหบุคลากรมีความ
(Self - Learning)
ดวยตนเองจาก แหลง/ รับผิดชอบในการ เรียนรูและ
ชองทาง การเรียนรู
พัฒนาตนเอง โดยไมจําเปน
ตาง ๆ เชน อาน
ตองใชชวงเวลาในการปฏิบัติงาน
หนังสือ หรือศึกษา
เทานั้น บุคลากรสามารถ
ระบบงานจาก Work แสวงหาโอกาสเรียนรูไดดวย
Instruction หรือ
ตนเองผานชองทางการเรียนรู
คนควาขอมูล ผาน
และสื่อตาง ๆ ที่ตองการได วิธี
Internet หรือเรียนรู นี้เหมาะกับบุคลากรที่ชอบ
จาก e-Learning หรือ เรียนรูและ พัฒนาตนเองอยู
สอบถามผูร ู
เสมอ (Self-Development)
โดยเฉพาะกับ บุคลากรที่มผี ล
การปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพ
ในการทํางานสูง (Talented
People)

กลุมบุคลากร
ที่เปนเปาหมาย
1. บุคลากรประเภท
ผูบริหาร
2. บุคลากรสาย
วิชาการ
3. บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ

จากเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรตาง ๆ ทั้ง 6 เครื่องมือดังกลาวขางตนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ไดนํามาเปนตัวอยางในการพัฒนาบุคลากรทั้งสามกลุมเพื่อพัฒนาใหมีความกาวหนาทั้งสามดาน ไดแก การ
พัฒนาดานการดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น การพัฒนาใหมีคุณวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น และการพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานโดยมหาวิทยาลัยมุงหวังใหหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยไดนําเอารูปแบบของเครื่องมือตางๆ
ไปสงเสริมการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหบุคลากรของหนวยงานตนเองมีการพัฒนา
ศักยภาพในการทํางานอันจะสงผลใหการดําเนินการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
พรอมทั้งยังทําใหการดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว ซึ่งหากหนวยงาน
ใดเห็นวาเครื่องมืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากเครื่องมือที่ม หาวิท ยาลัยไดยกมาแสดงไวก็ส ามารถนํามาใชเ ปน
เครื่องมือเพื่อพัฒนาบุคลากรของตนเองเพื่อใหเกิดการพัฒนาไดเชนเดียวกัน
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กลยุทธในการบริหารทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป 2564 (ภาคผนวก ก) ที่
กําหนดกลยุทธการพัฒนาบุคลากรและมีเปาประสงค 4 ดาน ดังนี้
1. การบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรใหมีระบบ กลไกและการดําเนินงานดานการพัฒนา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีทรัพยากรสนับสนุนการดําเนินงานอยางเพียงพอ
2. การพัฒนาผูบริหาร โดยตระหนักถึงการพัฒนาผูที่จะกาวขึ้นสูตําแหนงประเภทผูบริหาร
ใหสมรรถนะและทักษะในการบริหารในระดับสูง
3. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ใหมีบุคลากรดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวนเพิ่มขึ้น มี
คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตรงกับสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปดสอนและสามารถเปนศักยภาพใหแก
หลักสูตรไดจํานวนเพิ่มขึ้น มีสมรรถนะรวมถึงทักษะในการปฏิบัติงานในระดับสูงขึ้น
4. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ใหบุคลากรที่คุณสมบัติครบถวนและเหมาะสม
ไดดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น
จากนโยบายการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่ไดกําหนดไวเพื่อพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิ ท ยาลั ยทั้ง สายวิช าการและสายสนั บ สนุน วิชาการ พรอมทั้ง ให ห นวยงานต างๆ ของมหาวิท ยาลั ย
สามารถนํานโยบายการพัฒนาบุคลากรทั้งสี่ดานไปสูการปฏิบัติของหนวยงานตางๆ ไดอยางสอดคลองไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยมหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่มีเปาประสงค
เพื่อใหเกิดการจัดการที่มีประสิทธิภาพและคลองตัวในการบริหารงานดานตางๆ โดยมีกลยุทธสงเสริมบุคลากร
ที่เปนคนดีคนเกงใหพัฒนาและแสดงออกถึงความรู ความสามารถและศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิ ทยาลัยและ
ทองถิ่นอยางเต็ม ที่และมีม าตรการของกลยุทธ คือ การจัดทําแผนพัฒ นาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี และเพื่อใหเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจึง ไดกําหนดกลยุท ธ
จํานวน 4 กลยุทธ ดังนี้
กลยุทธที่ 1 การบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร ประกอบดวยการดําเนินการ ดังนี้
1.1 กองทุนพัฒ นาบุคลากร โดยมหาวิท ยาลั ยมีคณะกรรมการกองทุนพัฒ นา
บุคลากรเพื่อดําเนินการบริหารกองทุนในรูปของคณะกรรมการ โดยใหก ารดําเนินการเปนไปตามระเบียบ
ประกาศ ของกองทุนพัฒนาบุคลากร ซึ่ง คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร จะมีหนาที่ในการพิจารณา
เพื่อใหการสนับ สนุนทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ในกรณีที่เ กี่ยวของกับ การพัฒนา
บุคลากร เชน การใหทุนศึก ษาตอระดับ ปริญญาเอก หรือปริญญาโท การใหทุนไปฝก อบรม ศึกษาดูงาน
ประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนความรู รวมถึงการจัดทําและเสนอผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ รวมถึงการ
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พิจ ารณารางวัลตอบแทนในการดําเนินการ จัดทําเอกสารเพื่อเสนอขอกําหนดตําแหนง ทางวิชาการของ
บุคลากรสายวิชาการ ดังนี้
- ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 40,000 บาท
- ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 80,000 บาท
- ระดับศาสตราจารย
จํานวน 120,000 บาท
การจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากร โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบพัฒนาบุคลากร ให
เพื่อสนับสนุนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ โดยใหบุคลากรพัฒนาตนเองตามภาระการ
ปฏิบั ติง านของตนเอง รวมถึง การพัฒ นาตามความสนใจที่ส อดคลอ งกั บ บทบาทและภาระหน าที่ง านที่
รับผิดชอบ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จํานวน 5,000 บาท/คน/ปงบประมาณ รวมถึงการที่มหาวิทยาลัย
ดําเนินการจัดสงบุคลากรในทุกระดับฝกอบรมกับหนวยงานภายนอกเพื่อเขารวมการพัฒนาซึ่งไดจัดขึ้นตาม
หัวขอการพัฒนาตางๆ
1.3 การสรรหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน โดยมหาวิทยาลัยจะดําเนินการสรรหาบุคลากร
ประเภทตาง ๆ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อใหบุคลากรที่มหาวิทยาลัยสรรหาเขามาสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม กอให เกิดการสราง พั ฒนา และถายทอดงานใหกั บบุคลากรอื่น ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพอยางเหมาะสมที่สุด โดยมหาวิทยาลัยมีแนวทางในการสนับสนุนการจัดจางบุคลากรเพิ่มเติม
ในดานตางๆ ดังนี้ สายวิชาการ มหาวิทยาลัยมีการจัดจางบุคลากรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ และผูที่มีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกเพื่อรักษาจํานวนของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัย สวนสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจางผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ เพื่อใหเขามาปฏิบัติงานพรอมทั้งวางแผนและ
พัฒนาระบบการปฏิบัติงานในดานภารกิจสนับสนุนของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งพัฒนากระบวนการเพื่อดําเนินการ
ในการสรรหาบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการผานกลไกการพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อ
พิจารณากําหนดขั้ นตอนใหเกิดความเหมาะสมและใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งคณะกรรมการ
ดําเนินการจะกําหนดกระบวนการสรรหาดวยวิธี ที่หลากหลายในการสรรหาและคัดเลื อกบุคลากร เพื่อให
หนวยงานตางๆ มีบุคลากรในการปฏิบัติงานตามภารกิจอยางเพียงพอและเหมาะสมตามความจําเปน
กลยุทธที่ 2 การพัฒนาผูบริหาร ประกอบดวยการดําเนินการ ดังนี้
สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรที่จะกาวขึ้นสูตําแหนงประเภทผูบริหาร พัฒนา
สมรรถนะและทักษะในการบริหาร ผานโครงการพัฒนาทักษะดานการบริหาร และโครงการจัดสงบุคลากร
อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนา สมรรถนะและทักษะดานการบริหาร ทั้ง นี้เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงประเภทผูบริหารระดับผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเทา และระดับผูอํานวยการกอง
หรือเทียบเทา ที่กําหนดวาตอง มีประสบการณเกี่ยวของกับงานและระยะเวลาของตําแหนงที่จะแตงตั้งตามที่
สภาอุดมศึกษากําหนด และตองผานการอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ. รับรอง หรือผานการอบรมหลักสูตรตาม
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กรอบมาตรฐานหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง ที่ ก.พ.อ. กําหนดและรับรองหนวยจัด เชน การ
ฝกอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง (สายสนับสนุน) เปนตน
กลยุทธที่ 3 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ประกอบดวยการดําเนินการ ดังนี้
3.1 สนับสนุนกระบวนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในระดับ ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย โดยดําเนินการในรูปแบบตาง ๆ พรอมทั้งพัฒนากระบวนการสนับสนุนใน
การดําเนินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหตอเนื่องและเปนระบบ ทั้งในรูปแบบของการฝกอบรม การ
สัม มนา การศึก ษาดูง าน และการจัดหาพี่เ ลี้ยง รวมถึง พัฒ นาสิ่ง แวดลอมในการปฏิบัติง าน ๆ เพื่อใหมี
แรงผลักดันในการดํารงตําแหนงทางวิชาการ เชน การพัฒนากฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ อีกทั้งควบคุมใหมีภาระงานเปนไปตามมาตรฐานภาระงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและ/
หรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด โดยใหปฏิบัติการสอนในภาคปกติใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด และสอนในภาคพิเศษดวยจํานวนคาบที่เหมาะสม และกําหนดใหการ
ดําเนินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนหนาที่หลักของสายวิชาการ
3.2 สนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาใหมีคุณวุฒิวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
โดยพิจารณาสนับสนุนการศึกษาเพื่อใหมีคุณวุฒิปริญญาเอก เมื่อปฏิบัติงานครบ 1 ป ซึ่งพิจารณาสนับสนุนให
ศึกษาในหลักสูตรในเวลาและนอกเวลาราชการ ในหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่ไดรับการรับรอง ทั้งนี้การให
ความสนับสนุนขึ้นอยูกับความจําเปนของมหาวิทยาลัย เมื่อพิจารณาแลวจะตองไมกระทบตอศักยภาพของ
หลักสูตร การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
3.3 สนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองตอ
รูปแบบการสอนในปจจุบัน เพื่อรองรับรูปแบบการสอนทีม่ ีการบูรณาการความรูทหี่ ลากหลายผานกระบวนการ
ทางเทคโนโลยีเพื่อใหสามารถเขาถึงผูเรียนไดทุกกลุมเปาหมาย
3.4 สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่จําเปนตามที่ม หาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรีกําหนด ซึ่งประกอบดวยสมรรถนะหลัก ไดแก การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม และการทํางานเปนทีม รวมถึงการ
พัฒนาสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ไดแก ใสใจและพัฒนานักศึกษา ความเขาใจองคกรและระบบราชการ
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ ความผูกพันที่มีตอองคกร การสรางสัมพันธภาพ และการสืบเสาะหาขอมูล
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กลยุทธที่ 4 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประกอบดวยการดําเนินการ ดังนี้
4.1 สนับสนุนกระบวนการขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้นในระดับ ชํานาญการ/ชํานาญ
งาน หรือระดับ ชํานาญการพิเศษ/ชํานาญงานพิเศษ เปนตน รวมถึงการเปลี่ยนตําแหนงเพื่อใหตรงกับการ
ภาระงานที่ปฏิบัติในปจจุบันเพื่อใหเกิดความกาวหนาในตําแหนง โดยดําเนินการในรูปแบบตางๆ พรอมทั้ง
พัฒนากระบวนการสนับ สนุนในการดําเนินการขอกําหนดตําแหนงที่สูง ขึ้นใหตอเนื่องและเปนระบบ ทั้งใน
รูปแบบของการฝกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน และการจัดหาพี่เลี้ยง รวมถึงพัฒนาสิ่งแวดลอมในการ
ปฏิบัติงาน ๆ เพื่อใหมีแรงผลักดันในการดํารงตําแหนงทีส่ ูงขึ้น เชน การพัฒนากฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการขอ
กําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น อีกทั้งควบคุมใหมีภาระงานเปนไปตามมาตรฐาน
4.2 สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่จําเปนตามที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรีกําหนด ซึ่ง ประกอบดวยสมรรถนะหลัก ไดแก การมุง ผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ 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 ดานการพัฒนาการดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ดานการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น และดานการ
พัฒนาสมรรถนะตามการปฏิบัติงาน โดยมีกลยุทธสําหรับ การพัฒนา จํานวน 4 กลยุทธ คือ การบริหารจัดการการ
พัฒนาบุคลากร, การพัฒนาผูบริหาร, การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ
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วัตถุประสงคของแผนพัฒนาบุคลากร
เพื่อใหมหาวิทยาลัยฯมีแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารและพัฒนาบุคลากรภายใต แผนงาน
โครงการ และกิจกรรมที่ผานกระบวนการมีสวนรวมอยางเปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบไดและเปนธรรมใน
ทุกระดับ
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แนวทางการนําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปสูการปฏิบัติ
มหาวิท ยาลัยนํา แผนพัฒ นาบุคลากรมหาวิท ยาลัย ราชภัฏธนบุรี (พ.ศ. 2563 - 2567) โดยที่ มี
เปาหมายในการพัฒนาที่มีวัตถุประสงคหลัก ดังนี้
1. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหมีตําแหนงทางวิชาการ
2. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหมีวุฒิระดับปริญญาเอก
3. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทางวิชาการใหสามารถดํารงตําแหนงสูงขึ้น
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จึงกําหนดแนวทางการนําแผนปฏิบัติก าร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ไปสูการปฏิบัติ ดังนี้
1. สรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยจัดทําแนวทางการสื่อสารและประชาสัม พันธเพื่อสรางความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย และโครงการ/
กิจ กรรมใหกับ หน วยงาน ไดท ราบถึง บทบาทความรับ ผิดชอบของตนที่จ ะสนับ สนุนการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหสอดคลองกับแนวทางที่
กําหนด
3. สงเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับแผนที่มีการกําหนดไว และนําไปสูการพิจารณาการ
สนับสนุนทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. สรางกลไกประสานงานภายในกับหนวยงานใหขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมใหมีความ
กาวหนาอยางตอเนื่อง 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
ดังนี้
ตารางที่ 2 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ คณะครุศาสตร
ประเภท
ตําแหนง
ทาง
วิชาการ
อาจารย
ผศ.
รศ.
ศ.
รวม

บุคลากร
จํา คิด
นวน เปน
(คน) (รอยละ)
40 76.90
10 19.20
2 3.80
0
0
52 100

คน
39
10
3
0
52

คาเปาหมายของการพัฒนาบุคลากร ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ป 2563
ป 2564
ป 2565
ป 2566
รอย การเปลี่ยน
รอย การเปลี่ยน
รอย การเปลี่ยน
รอย การเปลี่ยน
คน
คน
คน
ละ แปลง(%)
ละ แปลง(%)
ละ แปลง(%)
ละ แปลง(%)
75.00 -1.90 38 77.55 2.55 19 38.77 -38.78 2 4.26 -34.51
19.23 0.03 7 14.29 -4.94 23 46.94 32.65 35 74.47 27.53
5.77 1.97 4 8.16 2.39 6 12.24 4.08 10 21.28 9.03
0
0.00 0 0
0.00 1 2.04
2.04 0 0
0.00
100
49 100
49 100
47 100
-

คน
0
32
13
2
47

ป 2567
รอย การเปลี่ยน
ละ แปลง(%)
0.00 -4.26
68.09 -6.38
27.66 6.38
4.26 4.26
100
-

ตารางที่ 3 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประเภท
ตําแหนง
ทาง
วิชาการ
อาจารย
ผศ.
รศ.
ศ.
รวม

บุคลากร
จํา คิด
นวน เปน
(คน) (รอยละ)
46 75.41
13 21.31
2 3.28
0
0
61 100

คน
46
13
2
0
61

คาเปาหมายของการพัฒนาบุคลากร ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ป 2563
ป 2564
ป 2565
ป 2566
รอย การเปลี่ยน
รอยละ การเปลี่ยน
รอย การเปลี่ยน
รอย การเปลี่ยน
คน
คน
คน
ละ แปลง(%)
แปลง(%)
ละ แปลง(%)
ละ แปลง(%)
75.41 0.00 31 50.82 -24.59 15 24.59 -26.23 8 13.11 -11.48
21.31 0.00 23 37.70 16.39 38 62.3 24.59 42 68.85 6.56
3.28 0.00 7 11.48 8.20 8 13.11 1.64 10 16.39 3.28
0.00 0.00 0 0
0.00 0 0
0.00 1 1.639 1.64
24.59
61 100
61 100
61 100
-

คน
5
44
10
2
61

ป 2567
รอย การเปลี่ยน
ละ แปลง(%)
8.20 -4.92
72.13 3.28
16.39
0
3.28 1.64
100
-

ตารางที่ 4 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
ประเภท
ตําแหนง
ทาง
วิชาการ
อ.
ผศ.
รศ.
ศ.
รวม

บุคลากร
จํา คิด
นวน เปน
(คน) (รอยละ)
46 69.7
19 28.79
1 1.51
0 0.00
66 100

คน
46
19
1
0
66

คาเปาหมายของการพัฒนาบุคลากร ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ป 2563
ป 2564
ป 2565
ป 2566
รอย การเปลี่ยน
รอยละ การเปลี่ยน
รอย การเปลี่ยน
รอย การเปลี่ยน
คน
คน
คน
ละ แปลง(%)
แปลง(%)
ละ แปลง(%)
ละ แปลง(%)
69.7 0.00 34 51.52 -18.18 21 31.81 -19.71 13 19.69 -12.1
28.8 0.00 29 43.94 15.00 39 59.1 15.16 45 68.18 9.08
1.51 0.00 3 4.54 3.03 6 9.09 4.55 8 12.12 3.03
0
0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
100
66 100
66 100
66 100
-

คน
3
52
11
0
66

ป 2567
รอย การเปลี่ยน
ละ แปลง(%)
4.54 -7.56
78.78 10.6
16.68 4.56
0.00 0.00
100
-
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ตารางที่ 5 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประเภท
ตําแหนง
ทาง
วิชาการ
อ.
ผศ.
รศ.
ศ.
รวม

บุคลากร
จํา คิด
นวน เปน
(คน) (รอยละ)
33 64.71
18 35.29
0 0.00
0 0.00
51 100

คน
33
18
0
0
51

คาเปาหมายของการพัฒนาบุคลากร ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ป 2563
ป 2564
ป 2565
ป 2566
รอย การเปลี่ยน
รอย การเปลี่ยน
รอย การเปลี่ยน
รอย การเปลี่ยน
คน
คน
คน
ละ แปลง(%)
ละ แปลง(%)
ละ แปลง(%)
ละ แปลง(%)
64.71 0.00 32 62.75 -0.51 28 54.90 -2.04 23 45.10 -2.55
35.29 0.00 18 35.29 0.00 21 41.18 1.53 25 49.02 2.04
0.00 0.00 1 1.96 0.51 2 3.92 0.51 3 5.88 0.51
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
100
51 100
51 100
51 100
-

คน
18
30
3
0
51

ป 2567
รอย การเปลี่ยน
ละ แปลง(%)
35.29 -2.55
58.82 2.55
5.88 0.00
0.00 0.00
100
-

ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก สามารถจําแนกเปนรายละเอียดภาพรวมของแตละคณะ
ดังนี้
ตารางที่ 6 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก คณะครุศาสตร
ระดับ บุคลากร
การ จํา คิด
ศึกษา นวน เปน
(คน) (รอยละ)
ป.โท 34 65.38
ป.เอก 18 34.61
รวม 52 100

คน
33
19
52

คาเปาหมายของการพัฒนาบุคลากร ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก
ป 2563
ป 2564
ป 2565
ป 2566
รอย การเปลี่ยน
รอย การเปลี่ยน
รอย การเปลี่ยน
รอย การเปลี่ยน
คน
คน
คน
ละ แปลง(%)
ละ แปลง(%)
ละ แปลง(%)
ละ แปลง(%)
63.46 -1.92 29 59.18 -4.28 25 51.02 -8.16 24 51.06 -1.02
36.53 1.92 20 40.82 4.29 24 48.98 8.16 23 48.94 1.02
100
- 49 100
49 100
47 100
-

คน
10
36
46

ป 2567
รอย การเปลี่ยน
ละ แปลง(%)
21.74 -28.26
78.26 28.26
100
-

ตารางที่ 7 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ระดับ บุคลากร
การ จํา คิด
ศึกษา นวน เปน
(คน) (รอยละ)
ป.โท 43 70.49
ป.เอก 18 29.51
รวม 61 100

คน
43
18
61

คาเปาหมายของการพัฒนาบุคลากร ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก
ป 2563
ป 2564
ป 2565
ป 2566
รอย การเปลี่ยน
รอย การเปลี่ยน
รอย การเปลี่ยน
รอย การเปลี่ยน
คน
คน
คน
ละ แปลง(%)
ละ แปลง(%)
ละ แปลง(%)
ละ แปลง(%)
70.49 0.00 38 62.30 -6.56 29 47.54 -16.39 22 36.07 -11.47
29.51 0.00 23 37.70 6.56 32 52.46 16.39 39 63.93 11.47
100
- 61 100
61 100
61 100
-

คน
18
43
61

ป 2567
รอย การเปลี่ยน
ละ แปลง(%)
29.51 -8.20
70.49 8.20
100
-
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ตารางที่ 8 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการ
ระดับ บุคลากร
การ จํา คิด
ศึกษา นวน เปน
(คน) (รอยละ)
ป.โท 48 72.73
ป.เอก 18 27.27
รวม 66 100

คน
48
18
66

คาเปาหมายของการพัฒนาบุคลากร ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก
ป 2563
ป 2564
ป 2565
ป 2566
รอย การเปลี่ยน
รอย การเปลี่ยน
รอย การเปลี่ยน
รอย การเปลี่ยน
คน
คน
คน
ละ แปลง(%)
ละ แปลง(%)
ละ แปลง(%)
ละ แปลง(%)
72.73 0.00 44 66.67 -6.06 39 59.1 -7.57 39 59.1 -7.57
27.27 0.00 22 33.33 6.06 27 40.9 7.57 27 40.9 7.57
100
- 66 100
66 100
66 100
-

คน
38
28
66

ป 2567
รอย การเปลี่ยน
ละ แปลง(%)
57.57 -1.53
42.43 1.53
100
-

ตารางที่ 9 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระดับ บุคลากร
การ จํา คิด
ศึกษา นวน เปน
(คน) (รอยละ)
ป.โท 36 70.59
ป.เอก 15 29.41
รวม 51 100

คน
36
15
51

คาเปาหมายของการพัฒนาบุคลากร ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก
ป 2563
ป 2564
ป 2565
ป 2566
รอย การเปลี่ยน
รอย การเปลี่ยน
รอย การเปลี่ยน
รอย การเปลี่ยน
คน
คน
คน
ละ แปลง(%)
ละ แปลง(%)
ละ แปลง(%)
ละ แปลง(%)
70.59 0.00 35 68.63 -1.96 29 56.86 -11.76 28 54.90 -1.96
29.41 0.00 16 31.37 1.96 22 43.14 11.76 23 45.10 1.96
100
51 100
51 100
51 100
-

คน
27
24
51

ป 2567
รอย การเปลี่ยน
ละ แปลง(%)
52.94 -1.96
47.06 1.96
100
-

การพัฒนาบุคลากรในป 2564
จากคาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยไดวิเคราะหหัวขอหรือทักษะตองการพัฒนาให
บุคลากร ประจําป 2564 โดยแบงเปน สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
กรณีสายวิชาการ
บุคลากรสายวิชาการ สวนใหญมีแนวโนมความตองการในการพัฒนาตนเองผาน
รูปแบบวิธีการเขาการสัมมนา/ประชุม/อบรม จําแนกขอมูลหัวขอของความตองการและความเหมาะสม ตาม
ทักษะที่ตองการในการพัฒนา
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

36
- รูปแบบการเขียนการอางอิงเอกสารตามหลักการจัดทําผลงานวิชาการ
- การเขียนขอเสนอการวิจัยสําหรับขอทุน เชน โครงการฝกอบรม
“สรางนักวิจัยรุนใหม” (ลูกไก), โครงการเขียนขอเสนอ
โครงการวิจัยอยางไรใหไดรบั ทุนวิจัย, การเผยแพรผลงาน
วารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
2. Soft Skills กรณีสายวิชาการ ไดแก
2.1 การจัดการเรียนการสอนและเทคโนโลยี
- การจัดการเรียนการสอนออนไลน
- การจัดทําระบบ e-learning
- การผลิตสื่อการเรียนการสอน
- active learning
2.2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแผนงานตางๆ
- การประกันคุณภาพการศึกษา,
- แผนกลยุทธ
- โครงการสัมมนานักบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อมุง เปาประสงค
(Objective and Key Results , OKR) ของมหาวิทยาลัย
2.3 การเรียนรูตลอดชีวิต (Life-Long Learning) หรือการเขาอบรมเพือ่
ตอยอดองคความรูตามสาขาที่ตรงกับความตองการ, สําเร็จ
การศึกษา, ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน (การสอน)
2.4 การทํางานเปนทีมและการสรางเครือขายความรวมมือ เชน
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เพื่อสงเสริมและพัฒนาเครือขาย
นักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ระดับสูง (เครือขาย นบม.)
2.5 ความรูความสามารถทางดานภาษา เชน ภาษาอังกฤษ
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กรณีสายสนับสนุนวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สวนใหญมีแนวโนมความตองการในการพัฒนา
ตนเองผานรูปแบบวิธีการเขาการสัมมนา/ประชุม/อบรม จําแนกขอมูลหัวขอของความตองการและความ
เหมาะสม ตามกลุมของทักษะที่ตองการในการพัฒนา
1. Hard Skills กรณีสายสนับสนุนวิชาการ ไดแก
1.1 ความรู ความเขาใจและทักษะทีจ่ ําเปนในงาน
- ความรูตามตําแหนงงานที่ครองอยูโดยตรง
- การเขียนหนังสือราชการ และ รายงานการประชุม
- กฎ,ระเบียบ,ขอบังคับ,หลักเกณฑและมาตรฐานทีเ่ กี่ยวของกับ
งาน เชน ระเบียบพัสดุ ระเบียบเบิก-จาย,ระเบียบการลา
1.2 การขอ/ เขาสูตําแหนงสูงขึ้น
1.2.1 หลักเกณฑและวิธีการ
1.2.2 การประเมินคางาน
1.2.3 การเขียนและจัดทําผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการ/
ชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ
- คูมือปฏิบัติงาน
- ผลงานเชิงวิเคราะหหรือสังเคราะห
- งานวิจัย
1.3 ผลงานวิจัยและกระบวนการทําวิจัย
- เทคนิคการเขียนขอผลงานวิจัย (Routine to Research, R2R)
- จริยธรรมการวิจัยในมนุษย สําหรับเจาหนาที่
- เทคนิคการสืบคนขอมูลงานวิจัยจากฐานขอมูลตางๆ
2. Soft Skills กรณีสายสนับสนุนวิชาการ ไดแก
2.1 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร
2.2 ความรูความสามารถทางดานภาษา เชน ภาษาอังกฤษ
2.3 ความรูความสามารถดานสมรรถนะทางการบริหาร
- หลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับตน" (สําหรับผูบ ริหาร
สายสนับสนุน)
- หลักสูตรผูบ ริหารระดับกลาง (นบก.)
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.)
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2.4 องคกรและความรวมมือของบุคลากร ไดแก มนุษยสัมพันธและ
การทํางานเปนทีม,จิตสํานึกรักองคกร,การสื่อสาร
ภาพลักษณองคกร,การใหการบริการ service mind ตลอดจน
เรื่องการจัดการความรู
จากนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป 2564 (ภาคผนวก ก) ที่กําหนดกลยุทธการพัฒนา
บุคลากรและมีเปาประสงค 4 ดาน ดังนี้
1. การบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรใหมีระบบ กลไกและการดําเนินงานดานการพัฒนา
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีทรัพยากรสนับสนุนการดําเนินงานอยางเพียงพอ
2. การพัฒนาผูบริหาร โดยตระหนักถึงการพัฒนาผูที่จะกาวขึ้นสูตําแหนงประเภทผูบริหาร
ใหสมรรถนะและทักษะในการบริหารในระดับสูง
3. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ใหมีบุคลากรดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวนเพิ่มขึ้น มี
คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตรงกับสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปดสอนและสามารถเปนศักยภาพใหแก
หลักสูตรไดจํานวนเพิ่มขึ้น มีสมรรถนะรวมถึงทักษะในการปฏิบัติงานในระดับสูงขึ้น
4. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ใหบุคลากรที่คุณสมบัติครบถวนและเหมาะสม
ไดดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น
การกําหนดเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่
มุงเนนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปรงใสและมีคณ
ุ ธรรม ดังตารางที่ 10 รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 10 แสดงความสอดคลองของนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
สิ่งที่ตองการพัฒนาบุคลากรในป 2564
1. การบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรใหมรี ะบบ กฎ, ระเบียบ, ขอบังคับ, หลักเกณฑและมาตรฐานที่
กลไกและการดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากรทีม่ ี เกี่ยวของกับงาน
ประสิทธิภาพ และมีทรัพยากรสนับสนุนการ
จัดทําขั้นตอนที่ชัดเจนสําหรับหลักเกณฑการบริหาร
ดําเนินงานอยางเพียงพอ
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อบรมเสริมสรางความรูดานกฎหมาย
สงเสริมการสรางคุณธรรมความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน
2. การพัฒนาผูบริหาร โดยตระหนักถึงการพัฒนาผูท ี่ ความรูความสามารถดานสมรรถนะทางการบริหาร
จะกาวขึ้นสูตําแหนงประเภทผูบริหาร ใหสมรรถนะ องคกรและความรวมมือของบุคลากร
และทักษะในการบริหารในระดับสูง
ความรู ความเขาใจและทักษะที่จําเปนในงาน
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นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ใหมีบุคลากรดํารง
ตําแหนงทางวิชาการจํานวนเพิม่ ขึ้น มีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตรงกับสาขาวิชาที่
มหาวิทยาลัยเปดสอนและสามารถเปนศักยภาพใหแก
หลักสูตรไดจํานวนเพิ่มขึ้น มีสมรรถนะรวมถึงทักษะ
ในการปฏิบัตงิ านในระดับสูงขึ้น
4. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ให
บุคลากรที่คุณสมบัติครบถวนและเหมาะสมไดดํารง
ตําแหนงในระดับสูงขึ้น

สิ่งที่ตองการพัฒนาบุคลากรในป 2564
ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก
ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
งานวิจัยที่มีคุณภาพ
จริยธรรมการวิจัย

การเขียนและจัดทําผลงานที่แสดงความเปน
ผูชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญ
พิเศษ
ความรู ความเขาใจและทักษะที่จําเปนในงาน

สวนที่ 4
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป 2564
ทุกคณะและหนวยงานในมหาวิทยาลัยรวมกันวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป 2564 โดยมีโครงการ/กิจกรรมทีส่ อดคลอง ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 แสดงแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป 2564
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นในการพัฒนา
1. การบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรให
- กฎ, ระเบียบ, ขอบังคับ, หลักเกณฑ
มีระบบ กลไกและการดําเนินงานดานการ และมาตรฐานที่เกี่ยวของกับงาน
พัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมี
- จัดทําขั้นตอนที่ชัดเจนสําหรับ
ทรัพยากรสนับสนุนการดําเนินงานอยาง
หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
เพียงพอ
บุคคล
- อบรมเสริมสรางความรูดานกฎหมาย
- สงเสริมการสรางคุณธรรมความ
โปรงใสในการปฏิบัตงิ าน

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ปงบประมาณ
2564

1. กองพัฒนาระบบ
บริหาร

2. จัดทําขั้นตอนที่ชัดเจน
สําหรับหลักเกณฑการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ปงบประมาณ
2564

2. กองพัฒนาระบบ
บริหาร

3. อบรมเสริมสรางความรู
ดานกฎหมาย

ปงบประมาณ
2564

3. กลุมงานกฎหมาย
และวินัย

4. สงเสริมการสรางคุณธรรม
ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน

ปงบประมาณ
2564

4. ทุกหนวยงาน

1. เผยแพร กฎ, ระเบียบ,
ขอบังคับ, หลักเกณฑและ
มาตรฐานทีเ่ กี่ยวของกับงาน

ผูรับผิดชอบ
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นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. การพัฒนาผูบริหาร โดยตระหนักถึงการ
พัฒนาผูท ี่จะกาวขึ้นสูตําแหนงประเภท
ผูบริหาร ใหสมรรถนะและทักษะในการ
บริหารในระดับสูง

3. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ใหมี
บุคลากรดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวน
เพิ่มขึ้น มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
เอกที่ตรงกับสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปด
สอนและสามารถเปนศักยภาพใหแก
หลักสูตรไดจํานวนเพิ่มขึ้น มีสมรรถนะ
รวมถึงทักษะในการปฏิบัติงานในระดับสูง
ขึ้น

ประเด็นในการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ปงบประมาณ
2564

1. กองพัฒนาระบบ
บริหาร

ปงบประมาณ
2564

2. กองพัฒนาระบบ
บริหาร

3. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อใหเกิดความ
สะดวกยิ่งขึ้น
1. การเขียนผลงานวิชาการ

ปงบประมาณ
2564

3. ศูนยคอมพิวเตอร

ปงบประมาณ
2564

1. ทุกคณะ

2. การทําวิจัยใหมีคุณภาพ
ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
- การพัฒนาขอเสนอ
โครงการวิจัย
- จริยธรรมวิจัยในมนุษย

ปงบประมาณ
2564

2. สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

- ความรูความสามารถดานสมรรถนะ
1. หลักสูตร "การบริหารงาน
ทางการบริหาร
อุดมศึกษาระดับตน" หลักสูตร
- องคกรและความรวมมือของบุคลากร ผูบริหารระดับกลาง (นบก.)
- ความรู ความเขาใจและทักษะทีจ่ ําเปน
ในงาน
2. หลักสูตร "การบริหารงาน
อุดมศึกษาระดับตน" หลักสูตรนัก
บริหารระดับสูง (นบส.)

- ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก
- ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
- งานวิจัยที่มีคุณภาพ
- จริยธรรมการวิจัย
- การเขียนอางอิงทางวิชาการ
- คุณลักษณะบัณฑิต

ผูรับผิดชอบ
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ประเด็นในการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

3. การสรางนวัตกรรมเพื่อ
การเรียนการสอน

ตุลาคม 2563 –
มีนาคม 2564

3. ทุกคณะ และ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

4. การเขียนอางอิงทาง
วิชาการ

ปงบประมาณ
2564

4. สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

ดานสังคมศาสตร
- การพัฒนางานประจําสู
งานวิจัย Routine to Research
(R2R)
- การเขียนบทความ
วิชาการและบทความวิจัย
- ขอควรรู การลอกเลียน
ผลงาน (Plagiarism)
- การพัฒนาทักษะดาน
ภาษาอังกฤษ
- การพัฒนาทักษะดาน
ดิจิทัล
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ประเด็นในการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม
5. การพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ปงบประมาณ
2564

6. การพิจารณาการศึกษาตอ
ในระดับปริญญาเอก

ปงบประมาณ
2564

4. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
- การเขียนและจัดทําผลงานที่แสดง
1. การปรับใชเทคโนโลยี
ใหบุคลากรที่คุณสมบัติครบถวนและ
ความเปนผูชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ/ สารสนเทศกับการปฏิบัตงิ าน
เหมาะสมไดดํารงตําแหนงในระดับสูงขึ้น
เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ
- ความรู ความเขาใจและทักษะทีจ่ ําเปน
2. จัดประชุมทั้งรูปแบบปกติ
ในงาน
และแบบออนไลน เพื่อพัฒนา
ทักษะที่จําเปน
3. จัดอบรมการเขียน
วิเคราะหคางาน
4.จัดอบรมการคูมือปฏิบัติงาน
- ทักษะดานภาษาอังกฤษ

เมษายน 2564 –
มิถุนายน 2564

ผูรับผิดชอบ
5. กองพัฒนาระบบ
บริหาร/
สภามหาวิทยาลัย
6. กองพัฒนาระบบ
บริหาร/
สภามหาวิทยาลัย
1. คณะวิทยาการ
จัดการ

ปงบประมาณ
2564

2. กองพัฒนาระบบ
บริหาร /
ทุกหนวยงาน

ปงบประมาณ
2564

3. กองพัฒนาระบบ
บริหาร

ปงบประมาณ
2564

4. กองพัฒนาระบบ
บริหาร
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ประเด็นในการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ปงบประมาณ
2564

5. กองพัฒนาระบบ
บริหาร/
สภามหาวิทยาลัย

- ทักษะดานดิจิทัล
- ทักษะดานการคํานวณ
- ทักษะดานการจัดการ
ขอมูล
- ความรูดานกฎหมาย
และระเบียบราชการ
5. การแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงทีส่ ูงขึ้น

ภาคผนวก ก

