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1

สวนที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญและความเปนมา
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดบัญญัติใหมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปน
สถาบัน อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดินฟนฟูพลังการเรียนรูเชิดชูภูมิปญญา
ของทองถิ่นสรางสรรคศิลปวิทยาเพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชนมีสวนรวมในการจัดการ
การบํารุงรักษาการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยัง่ ยืนโดยมีวตั ถุประสงคให
การศึกษาสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทําการสอนวิจัยใหบริการทางวิชาการแกสังคมปรับปรุงถายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยีทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมผลิตครูแ ละสงเสริมวิทยฐานะครู มหาวิท ยาลัยราชภัฏธนบุรี
ประกอบกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 กํา หนดใหสถานศึกษาแตละแหง มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกํา หนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแตละระดับแตละประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจึงตองดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยโดยองคประกอบ
หนึ่งคือ การบริหารจัดการซึ่งเปนการควบคุมคุณภาพของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการดานตาง ๆ ใหมคี ณ
ุ ภาพ
เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล ฯลฯ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว
จากบริบทขางตนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจึงตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลซึ่งเปนทรัพยสินที่มีคาและมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหมหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จ ไดอยางยั่งยืน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อใหเปนเครื่องมือ
เชิงกลยุทธที่จ ะชวยผลักดันความสํา เร็จ จึงเปนสิ่งสําคัญ โดยกการพัฒนาบุค ลากรของมหาวิทยาลัยจะมุงเนน
การพัฒนาความเปนเลิศของบุคลากรตามแนวทางการกําหนดสมรรถนะ ความรูความสามารถ และทักษะทีจ่ าํ เปน
ในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อบุคลากรสามารถปรับตัว ใหเขา กับ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปสามารถสรางองคค วามรูใ หม และนํา มาปรับ ใชในการพัฒ นาองคกรไดอยา ง
เหมาะสม สนับสนุนใหบุคลากรเพิ่มพูนความรูอยางตอเนือ่ งและสงเสริมใหสามารถถายทอดความรูการปฏิบัติงาน
ไปยังบุคคลอื่นสงผลใหเกิดการพัฒนาองคกรในทุกดาน มหาวิทยาลัยจึงตองกําหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรใหมี
ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ธนบุรี ประกอบกับแผนพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (พ.ศ.2558-2562 )ถึงกําหนดเวลาสิ้นสุดของแผนแลวจึงเปนความจํา เปนที่
จะตองมีการจัดทําแผนพัฒนาบุค ลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (พ.ศ.2563-2567) ฉบับนี้สําหรับใชเปน
เครื่องมือในการบริหารจัดการงานดานทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากรใหสามารถผลักดันการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยใหบรรลุผลสําเร็จตามที่กําหนดตอไป

2
1.2 บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
1.2.1 ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเดิมคือ โรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา
สังกัดกรมอาชีวศึกษาเปดทําการสอน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 เพื่อผลิตครู
อาชีวศึกษา
พ.ศ. 2519 ไดรับการยกฐานะใหเปนวิทยาลัยครู สามารถผลิตครูได
ถึงระดับปริญญาตรีตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดชทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯพระราชทานนาม“สถาบันราชภัฏ” แทนวิทยาลัยครู เมื่อวันที่ 14
กุมภาพันธ พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงลง
พระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เปนผลทําใหสถาบัน
ราชภัฏทุกแหเปลี่ยนสถานภาพเปนสถาบันอุดมศึกษาที่เปนนิติบุคคล สถาบันราชภัฏ
ธนบุรี จึงเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีผลบังคับใชเมื่อวันที่
15 มิถุนายน พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2548 เปดศูนยอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ตั้งอยูที่ซอยเทศบาล
บางปู 119ถนนสุขุมวิท ตํา บลบาลปลา อํา เภอบางพลี จัง หวัดสมุทรปราการ โดยมีวัต ถุป ระสงค จ ะใหเปน
มหาวิทยาลัยของรัฐประจําจังหวัดสมุทรปราการ และเปนวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีแตเนื่องจาก
นโยบายของรัฐ บาลในขณะนั้น หามมิใหมีการจัดตั้ง หนว ยงานใหมขึ้นในสว นราชการ ดังนั้นศูนยอุด มศึกษา
สมุทรปราการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ธนบุรี จึงใชชื่อวา “มหาวิทยาลัยราชภัฏ ธนบุรี สมุทรปราการ” จากนั้น
มหาวิทยาลัยฯ จึงไดจัดทําผังแมบททางกายภาพ (Master Plan) พ.ศ. 2552 ไดเริ่มจัดการเรียนการสอนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยเริ่มจัดการศึกษาในระดับกอน
ประถมศึกษาและไดขยายการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาจนถึงปจจุบัน
มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ ธนบุรี เปน สถาบั น อุ ด มศึก ษามีภ าระหน า ที่ห ลั ก ในการจั ดการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาที่เนนคุณภาพ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีค วามงอกงามทางปญญา แสวงหาความรูอยา ง
ตอเนื่อง เปนบัณฑิตคุณภาพ เปนนักวิชาชีพที่ดี พัฒนาและสรางเสริมการวิจัยใหเปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู
สรางองคความรู และพัฒนางานในหนาที่ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และใหบ ริการทางวิช าการเพื่อการเรียนรู ใน
กลุมมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญ ญาตรี โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับรอง
ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการเปนพื้นที่การจัดการศึกษาเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และให
ถือวาเปนการจัดการศึกษาในพื้นที่เดียวกัน
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1.2.2 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจอัตลักษณของนักศึกษา เอกลักษณของมหาวิทยาลัย
1.2.2.1 ปรัชญา
มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูค คู ุณธรรม บูรณาการภูมปิ ญญาทองถิ่นควบคูกับภูมิปญ
 ญา
สากล สรางองคความรูเพื่อพัฒนาทองถิ่นใหยงั่ ยืน และสรางสังคมคุณภาพ
1.2.2.2 วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปนสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ
และเปนสถาบันหลักทีบ่ ูรณาการองคความรูสนู วัตกรรมในการพัฒนาทองถิ่นเพื่อสราง
ความมั่นคงใหกับประเทศ
1.2.2.3 พันธกิจ
1.ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีทศั นคติที่ดี เปนพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิต
2.พัฒนาทองถิ่นตามศักยภาพ สภาพปญหาและความตองการทีแ่ ทจริงของชุมชนโดย
การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี และนอมนําแนวพระราชดําริสกู ารปฏิบัติ
3.สรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนเพื่อการพัฒนาทองถิ่น และเสริมสราง
ความเขมแข็งของผูนําชุมชนใหมีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อ
ประโยชนตอสวนรวม
4.วิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรมที่มคี ุณภาพและไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับมุงเนนการ
บูรณาการเพื่อนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม
5.ทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม และสงเสริม สืบสานภูมปิ ญญาทองถิ่นและบูรณาการกับ
ภูมิปญญาสากล
6.บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาล
พรอมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและยัง่ ยืน
1.2.2.4 อัตลักษณของนักศึกษา
1. มีคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค 4 ประการตามแนวพระราโชบาย
 มีทัศนคติที่ดีและถูกตอง  มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเขมแข็ง
 มีอาชีพมีงานทํา
 เปนพลเมืองดีมีวินัย
2. มีจิตอาสา
3. มีทักษะคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ
1.2.2.5 เอกลักษณของมหาวิทยาลัย
1. ผลิตและพัฒนาครู/บุคลากรทางการศึกษา
2. พัฒนาทองถิ่นโดยนอมนําแนวพระราชดําริสูการปฏิบัติ
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1.2.3 โครงสรางการแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีโครงสรางการแบงสวนราชการตามประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 ไวดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สํานักงานอธิการบดี
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ธนบุรีไดจัดรูป แบบการแบงโครงสรางหน วยงานแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1) หนว ยงานที่มีการจัด การเรียนการสอน เชน คณะตา งๆ เปนหนวยงานที่มีบุค ลากรสายวิช าการและสาย
สนับสนุนวิชาการ และ 2) หนวยงานที่ไมไดจัดการเรียนการสอน ไดแ ก หนวยงานสายสนับสนุนวิช าการ ไดแ ก
สํา นักงานอธิการบดี สํา นักสงเสริมวิ ช าการและงานทะเบีย น สํา นัก วิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
สํา นักศิล ปะและวั ฒ นธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒ นาเพื่อ ใหเกิด ความคลองตัว ในการปฏิบัติพันธกิจ ของ
มหาวิทยาลัยอยางครบถวน จึงมีการกําหนดหนวยงานภายในเพิ่มเติม เชน โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร
โครงการบัณฑิตศึกษา โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
ศูนยคอมพิวเตอร ศูนยภาษา กลุมงานรายได ทรัพยสิน ศูนยบมเพาะวิสาหกิจและสหกิจศึกษา เพื่อปฏิบัติภ ารกิจ
เฉพาะทางของมหาวิทยาลัย เปนตน ปจจุบันมีการแบงโครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ดังแสดงในภาพที่ 1
1. สภามหาวิทยาลัยคณะกรรมการตางๆ อธิการบดี และรองอธิการบดี
2. กลุมบุคลากรซึ่งจําแนกตามหนวยงานหลัก 2 สวนไดแก
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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โครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สภามหาวิทยาลัย
สภาวิชาการ

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ

สภาคณาจารยและขาราชการ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการอุทธรณและรอ งทุกข
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการธรรมาภิบ าลและจริยธรรม
อธิการบดี
รองอธิการบดี

กลุมตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัย

ผูชวยอธิการบดี
หนวยงานวิชาการ

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หนวยงานสนับสนุนวิชาการ
สํานักงานอธิการบดี

- สํานักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองนโยบายและแผน
- กองพัฒนานักศึกษา
- กองพัฒนาระบบบริหาร
- กองคลังและพัสดุ
- กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ
- กลุมงานกฎหมายและวินัย
- กลุมงานรายได้ทรัพยสิน ศูนยบมเพาะ
วิสาหกิจและสหกิจศึกษา

สถาบันวิจัยและพัฒนา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ภาพที่ 1 โครงสรางการแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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1.3 ผลการดําเนินงานดานพัฒนาบุคลากร ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562
1.3.1 จํานวนบุคลากรสายวิชาการทีม่ กี ารพัฒนาดานการศึกษาตอในคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการโดยพิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสมในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
โดยผานการพิจารณาจากบริบทที่สําคัญหลายๆดานของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร เพือ่ ใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการพัฒ นาบุคลากรสายวิช าการ ของมหาวิทยาลัยอยา งมากที่สุด จากแผนพัฒนาบุคลากรใน
ป พ.ศ.2558– 2562 ที่มีเปาหมายของกลุมบุคลากรที่อยูระหวา งการศึกษาตอและสําเร็จ การศึกษา คุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาเอก จํา นวน 32 คนเมื่อสิ้นสุดแผนฯ จํา นวนบุคลากรสายวิชาการ มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
มีจํานวน 30 คนโดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ใหมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกประจําป พ.ศ.2558 – 2562
(ขอมูลจากแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562)

หนวยงาน

จํานวนบุคลากรที่มีคุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
2558 2559 2560 2561 2562

รวม

คณะครุศาสตร

1

2

1

2

2

8

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

1

2

3

2

-

8

คณะวิทยาการจัดการ

2

3

-

-

-

5

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

6

-

1

2

9

รวมระดับมหาวิทยาลัย

4

13

4

5

4

30
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1.3.2 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ ที่มีการพัฒนาดานการดํารงตําแหนงทางวิชาการ
จากแผนพัฒนาบุคลากรในป พ.ศ. 2558 – 2562 ที่ไดกําหนดเปาหมายไวสามประเด็น ดังนี้
1. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหมีตําแหนงทางวิชาการใหมีจํานวน เพิ่มขึ้นรอยละ 40 เมื่อสิ้นสุดแผน
โดยจากเดิมมหาวิทยาลัยมีบุคลากรสายวิชาการที่มีตําแหนงทางวิชาการจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 14.94 ซึ่ง
เมื่อสิ้นสุดแผนฯ มหาวิทยาลัยมีบุคลากรสายวิชาการที่มีตําแหนงวิชาการ จํา นวน 44 คน คิดเปนรอยละ 18.26
(จํานวนบุคลากรสายวิชาการ ทั้งหมด 241 คน) โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2
2. เพิ่มจํานวนบุคลากรสายวิชาการที่มีตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้นจากอาจารยเปนผูชวยศาสตราจารย
ปละอยางต่ำ 3 คน ตอหนวยงาน เมื่อสิ้นสุดแผนฯ พบวาในป 2559 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสามารถ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหมีตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้นจากอาจารยเปนผูชวยศาสตราจารยไดตามเปาหมาย
และในป 2561 ทุกหนวยงานสามารถพัฒนาไดตามเปาหมายดังกลาวโดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3
3. เพิ่มจํา นวนบุค ลากรสายวิช าการที่มีตํา แหนงทางวิ ช าการเพิ่มขึ้นจากผูชว ยศาสตราจารยเป น
รองศาสตราจารย อยางต่ํา1คนตอหนวยงาน ซึ่งเมื่อเมื่อสิ้นสุดแผนฯ พบวาคณะครุศาสตรและคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร สามารถพัฒนาไดตามแผน
ตารางที่ 2 ผลการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ดานการดํารงตําแหนงทางวิชาการประจําป พ.ศ.2558 – 2562
จําแนกตามหนวยงาน (ขอมูลจากแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562)

จํานวนบุคลากรที่พัฒนาดาน
การดํา รงตํา แหนงทางวิชาการ

หนวยงาน

รวม

2558

2559

2560

2561

2562

คณะครุศาสตร

2

2

1

7

2

14

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

1

-

1

6

2

10

คณะวิทยาการจัดการ

2

-

2

3

1

8

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1

3

1

6

1

12

รวมระดับมหาวิทยาลัย

6

5

5

22

6

44
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ตารางที่ 3 ผลการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ดานการดํารงตําแหนงทางวิชาการประจําป พ.ศ.2558 - 2562
จําแนกตามหนวยงานและตําแหนงทางวิชาการ (ขอมูลจากแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2558 – 2562 โดยการนับจํานวนเปนการนับจํานวนแบบสะสม)

หนวยงาน
คณะครุศาสตร

จํานวนบุคลากรที่พัฒนา
ดานการดํารงตําแหนงทางวิชาการ
2558 2559 2560
2561
2562
ผศ. รศ. ผศ. รศ. ผศ. รศ. ผศ. รศ. ผศ. รศ.
1 1 2 - 1 - 7 - 2 -

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

1

-

-

คณะวิทยาการจัดการ

2

-

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1

รวมระดับมหาวิทยาลัย

5

-

รวม
14

1

-

4

-

1

1

8

-

2

-

3

2

1

-

10

-

3 -

1

-

6

-

1

-

12

1

5 -

5

-

20

2

5

1

44

1.3.3 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ ที่มีการพัฒนาดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะตาม
การปฏิบัติงาน
การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในชวงป พ.ศ.2558 – 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ยังไมได
มีการกําหนดเปาหมายในการพัฒนาดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามการปฏิบัติงานเชนการฝกอบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน นําเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลววาการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยในชวงตอไปจะพิจารณากําหนดทิศทางและคาเปาหมายในการพัฒนาดานสมรรถนะตามการ
ปฏิบัติงาน เชน การฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน นําเสนอผลงานวิช าการของบุค ลากรสายวิชาการ จะเปนปจ จัย
สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาไดอยางดียิ่งขึ้น เนื่องจาการพัฒนาดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยจะมีความเกี่ยวของอยางมีนัยสัมพันธในการพัฒนาดา นการดํา รงตําแหนงทาง
วิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

9
ตารางที่ 4 ผลการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามการปฏิบัติงาน
ประจําป พ.ศ.2558 – 2562(ขอมูลจากแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562)
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่เขา
ปฏิบัติงานใหม จํานวน 2 ครั้ง (กลุมบุคลากรสายวิชาการ)
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารงานที่ยั่งยืนตามแนวทางเชิง
พระพุทธศาสนาเพื่อการครองตน ครองคน ครองงาน
ณ มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
3 โครงการอบรม เรื่อ ง การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามประกาศ ก.พ.อ.
ณ เนเจอรแอนดกรีน รีสอรท จ.สมุท รสงคราม
4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรการผลิตครูคุณภาพเปนเลิศ
5 โครงการสัมมนาเครือขายองคก รการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 18
6 โครงการอบรมหลักสูตร “กาวสูองคกร 4.0 อยางยั่งยืน”
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรูสูอาจารยมืออาชีพ”
8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนดวย QR Code
9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดวย
Google Sites
10 โครงการอบรมการเขียนบทความใหไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสาร
ระดับชาติ (สําหรับบุคลากรสายวิชาการ)
11 โครงการอบรมพัฒนาความสามารถดานภาษาอังกฤษของอาจารยเพื่อ
การศึกษาตอ การอบรมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติหรือศึกษาดูงานใน
ตางประเทศ
12 โครงการอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ 1 สําหรับผูมีประสบการณ)
13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครั้งที่ 19 และเตรียมความพรอมพัฒนาหลักประกันคุณภาพ
(คณะ และหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยดําเนินการ)
14 โครงการวิพากษการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
(คณะ และหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยดําเนินการ)
15 โครงการอบรมหลักสูตร “การวางแผนเชิงกลยุทธในการปฏิบัติงาน”
16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับประเมินผล
การปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(สายวิชาการ)
รวม

ชวงเวลา
ดําเนินการ
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
พ.ศ.2560

จํานวน
ผูเขารวม
30 คน
22 คน
10 คน

พ.ศ.2560

6 คน

พ.ศ.2561
พ.ศ.2561

1 คน
2 คน

พ.ศ.2561
พ.ศ.2561
พ.ศ.2561
พ.ศ.2561

1 คน
20 คน
40 คน
40 คน

พ.ศ.2561

50 คน

พ.ศ.2561

40 คน

พ.ศ.2562

1 คน

พ.ศ.2562

120 คน

พ.ศ.2562

120 คน

พ.ศ.2562
พ.ศ.2562

1 คน
10 คน
514 คน
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1.3.4 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่มีการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาในระดับที่สงู ขึน้
จากแผนพัฒนาบุคลากรในป พ.ศ. 2558 – 2562 ที่ไดกําหนดเปาหมายพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้น ในระดับปริญญาเอก จํา นวน 2 คน และในระดับ ปริญญาโท จํา นวน 18 คน ซึ่งเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาใน
ปพ.ศ. 2558 – 2562 มีผลการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ เพื่อการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
จํานวน 9 คน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ดานการศึกษาตอในคุณวุฒิการศึกษาระดับที่สูงขึ้น
ประจําป พ.ศ.2558 – 2562 จําแนกตามตําแหนง (ขอมูลจากแผนพัฒนาบุคลากรประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562)
เปาหมายพัฒนาคุณวุฒิการศึก ษาที่สูงขึ้น
วิชาชีพที่ตองการพัฒนา
ตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ
ตามระเบียบ ก.พ.อ.กําหนด
นักวิจัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นิติกร
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการบุคลากร
นักวิชาการพัสดุ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ตําแหนงวิชาชีพอื่น ๆ ที่จําเปน
รวม

คุณวุฒิ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

ผลการพัฒ นาคุณวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น
จํานวน
(คน)

2558

2559

2560

2561

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20

-

1
1

1
1
1
1
1
5

-

รวม
2562 จํานวน
(คน)
2
2
1
1
1
2
1
2
3
9
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1.3.5 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่มีการพัฒนาดานการดํารงตําแหนงที่สงู ขึ้น
จากแผนพัฒนาบุคลากรในป พ.ศ. 2558 – 2562 มหาวิทยาลัยไดพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ดานการดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นอยางสมําเสมอโดยในชวงระยะเวลาดังกลาวบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของ
มหาวิทยาลัย มีการพัฒนาเพื่อดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น จํานวน 15 คน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 6 และ 7
ตารางที่ 6 ผลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ดานการดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นประจํา ป พ.ศ.2558 – 2562
จําแนกตามตําแหนง (ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ)
(ขอมูลจากแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562)
ตําแหนง
(ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
บุคลากร
บรรณารักษ
วิศวกร
ผูปฏิบัติงานพัสดุ
รวม

ผลการพัฒนาการดํา รงตําแหนงที่สูงขึ้น

ระดับ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ

2558
-

2559
-

2560
-

2561
-

2562
3
1
5
2
1
1
1
1
15

รวม
3
1
5
2
1
1
1
1
15

ตารางที่ 7 ผลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ดานการดํารงตําแหนงบริหารประจํา ป พ.ศ.2558 – 2562
จําแนกตามตําแหนง (ขอมูลจากแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562)
ตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูอํานวยกองนโยบายและแผน
รวม

ผลการพัฒ นาการดํา รงตําแหนงที่สูงขึ้น
2558
-

2559
-

2560
-

2561
-

2562
1
1
1
3

รวม
1
1
1
3
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1.3.6 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่มีการพัฒนาดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามการ
ปฏิบัติงาน
การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในชวงป พ.ศ.2558 – 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ยังไมได
มีการกําหนดเปาหมายในการพัฒนาดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามการปฏิบัติงาน เชน การฝกอบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลววาการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยในชวงตอไป จะพิจารณากําหนดทิศทางและคาเปาหมายในการพัฒนาดานสมรรถนะตามการปฏิบตั งิ าน
เชน การฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จะเปนปจจัยสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาได
อยางดียิ่งขึ้น โดยในชวงระยะเวลาดังกลาวบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาดานสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะตามการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ผลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามการปฏิบัติงาน
ประจําป พ.ศ.2558 – 2562 (ขอมูลจากแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 –2562)
ที่
1

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่เขาปฏิบัติงานใหม
จํานวน 2 ครั้ง (กลุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ)
2 โครงการอบรม เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามประกาศ ก.พ.อ.
(สําหรับกลุมผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ) ณ เนเจอรแอนดกรีน รีสอรท จ.สมุทรสงคราม
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารงานที่ยั่งยืนตามแนวทางเชิง
พระพุทธศาสนาเพื่อการครองตน ครองคน ครองงาน ณ มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม
จ.ปทุมธานี
4 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ (สายสนับสนุนวิชาการ)
5 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคางานเพื่อการขอกําหนดตําแหนง
ณ หองประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5
6 โครงการอบรมกลยุทธและขอควรระวังในการบริหารจัดหาพัสดุของหนวยงานของรัฐที่
ดําเนินการภายใตพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560
7 โครงการอบรมการเขียนบทความใหไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติ
(สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ)
8 โครงการอบรมหลักสูตร WRITING for TOEFL & IELTS
9 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนผลงานเชิงวิเคราะหเพื่อการขอกําหนด
ตําแหนงสูงขึ้น
10 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการเขียนแบบคําบรรยายลักษณะงาน
ณ หองประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 จํานวน 2 ครั้ง (กลุมบุคลากรสายวิชาการ)
11 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคางานเพื่อการขอกําหนดตําแหนง
ณ หองประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5

ชวงเวลา
ดําเนินการ
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
พ.ศ.2560

จํานวน
ผูเขารวม
15 คน
22 คน
6 คน

พ.ศ.2560

10 คน

พ.ศ.2561
พ.ศ.2561

20 คน
14 คน

พ.ศ.2561

1 คน

พ.ศ.2561

10 คน

พ.ศ.2561
พ.ศ.2561

1 คน
43 คน

พ.ศ.2561

ครั้งละ
55 คน
42 คน

พ.ศ.2561
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ตารางที่ 8 ผลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามการปฏิบัติงาน
ประจําป พ.ศ.2558 – 2562 (ขอมูลจากแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562)(ตอ)
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

12 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนคูมือการปฏิบัติงานเพื่อการขอกําหนด
ตําแหนงสูงขึ้น รุนที่1 ณ หองประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5
13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการอางอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA
14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน่ แบบ MVC
ดวย Laravel Framework”
16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (สายสนับสนุนวิชาการ)
รวม

ชวงเวลา
ดําเนินการ
พ.ศ.2561

จํานวน
ผูเขารวม
60 คน

พ.ศ.2562
พ.ศ.2562

1 คน
10 คน

พ.ศ.2562

1 คน

พ.ศ.2562

15 คน
381 คน

1.3.7 จํานวนบุคลากรประเภทผูบริหาร ที่มีการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานดานการบริหาร
การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในชวงป พ.ศ.2558 – 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ยังไมไดมีการกําหนดเปาหมายในการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานดานการบริหาร ซึ่งมหาวิทยาลัยไดพจิ ารณาแลววา
การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในชวงตอไปจะพิจารณากําหนดทิศทางและคาเปาหมายในการพัฒนา
ทักษะในการปฏิบัติงานดานการบริหาร โดยในชวงระยะเวลาดังกลาวบุคลากรประเภทผูบริหารของมหาวิทยาลัยมีการ
พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานดานการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ผลการพัฒนาบุคลากรประเภทผูบริหารดานทักษะในการปฏิบัติงานดานการบริหาร
ประจําป พ.ศ.2558 – 2562 (ขอมูลจากแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562)
ที่
1
2
3
4

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารงานที่ยั่งยืนตามแนวทางเชิงพระพุทธศาสนา
เพื่อการครองตน ครองคน ครองงาน ณ มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม
จ.ปทุมธานี(บุคลากรประเภทผูบ ริหาร)
โครงการอบรม เรื่อ ง การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามประกาศ ก.พ.อ.
ณ เนเจอรแอนดกรีน รีสอรท จ.สมุท รสงคราม(บุคลากรประเภทผูบ ริหาร)
โครงการสงบุคลากรอบรม ในหลักสูตรการบริห ารงานอุดมศึกษาระดับสูง
(สายสนับสนุน)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรี (บุคลากรประเภทผูบริหาร)
รวม

ชวงเวลา
ดําเนินการ
พ.ศ.2560

จํานวน
ผูเขารวม
6 คน

พ.ศ.2560

1 คน

พ.ศ.2560

4 คน

พ.ศ.2562

5 คน
16คน

14

สวนที่ 2
บริบทที่เกี่ยวของกับแผนพัฒนาบุคลากร
2.1 แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560-2579)
แผนการศึกษาแหงชาติไดกําหนดวิสัยทัศนดังนี้ “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิต
อยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่ 21”วัตถุประสงคสําคัญ จํานวน 3 ประการ ประการแรกเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพประการที่สองเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะ
ที่สอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ยุทธศาสตรชาติ
และประการสุดทาย คือ เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคีและ
รวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


แผนการศึกษาแหงชาติไดวางเปาหมายไว ดังนี้

ดานที่ 1.เปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspirations) โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมคี ุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21(3Rs8Cs) ดังนี้

ภาพที่ 2 ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21(3Rs8Cs)
ที่มา : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
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ดานที่ 2.เปาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) จํานวน 5 ประการ โดยสรุปพอสังเขปดังนี้
1) ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอยางทั่วถึง (Access) เชน ประชากรกลุม
อายุ 6 ถึง 14 ป ทุกคนไดเขาเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาที่รัฐตองจัดใหฟรี
2) ผูเรีย นทุกคน ทุกกลุมเปา หมายไดรับ บริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอยา งเทา เทียม
(Equity) เชน ผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษา 15 ป
3) ระบบการศึก ษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒ นาผูเรียนใหบ รรลุขีดความสามารถเต็มตามศัก ยภาพ
(Quality) เชน นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
4) ระบบการบริห ารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภ าพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุมค า และบรรลุ
เปาหมาย (Efficiency) เชน รอยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไมผา นเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกลดลง
มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รวมทั้ง
มีกลไกสงเสริมใหทุกภาคสวนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
5) ระบบการศึ ก ษาที่ ส นองตอบและก า วทั น การเปลี่ ย นแปลงของโลกที่ เป น พลวั ต และบริ บ ท
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) เชน อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศดานการศึกษาดีขึ้น
ยุทธศาสตรของแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560-2579) ประกอบดวยยุทธศาสตรตางๆ จํานวน 6
ยุทธศาสตร ในการดําเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาซึง่ มุงผลตามเปาหมายทั้งสองดานดังกลาวขางตน ดังนี้

ภาพที่ 3 ยุทธศาสตรแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579
ที่มา : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
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โดยยุทธศาสตรที่มีความสัมพันธที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย คือ ยุทธศาสตรที่ 6
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา ซึ่งมีเปาหมายของยุทธศาสตรที่สําคัญ ไดแก
เปาหมายที่ 2
ระบบบริห ารจัดการศึกษามีป ระสิทธิภ าพและ
ประสิท ธิ ผ ล ส ง ผลต อ คุ ณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา

เปาหมายที่ 5
ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย
และบุคลากรทางการศึกษา มีความเปน
ธรรมสรางขวัญกําลังใจ และส่งเสริมให
ปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ

โดยทั้ง 6 ยุทธศาสตร จะถูกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติโดยนํานโยบายจากสวนกลางผ านหนวยงานระดับ
จังหวัด และสงตอไปยังสถานศึกษาและถายทอดสูชั้นเรียนที่เปนเปาหมายของแผนการศึกษาแหงชาติ
ภาพที่ 4 การขับเคลื่อนแผนการศึกษา
แหงชาติ
ที่มา : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
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2.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม
พ.ศ.2561 ประกอบดวย มาตรฐาน 5 ดาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ดานผลลัพธผูเรียน
1.1) เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถและความรอบรูดานตางๆในการสรางสัมมาอาชีพ
ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตโดยเปนผูมีคุณธรรม
ความเพียร มุงมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2) เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการ
ศาสตรตางๆ เพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม มีคุณลักษณะความเปนผูประกอบการรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและของโลก สามารถสรางโอกาสและเพิ่มมูลคาใหกับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ
1.3) เปนพลเมืองที่เขมแข็ง มีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกตองรูคุณคา
และรักษค วามเปนไทย รว มมือรวมพลัง เพื่อสรา งสรรคก ารพัฒนาและเสริมสรา งสันติสุข อยางยั่งยืนทั้งในระดั บ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก
มาตรฐานที่ 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่เปนการสรางและประยุกตใช
องคความรูใหม สรางสรรคนวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม
หรือสิ่งแวดลอมตามศักยภาพและอัตลักษณของประเภทสถาบัน มีเครือขา ยความรวมมือระหวา งสถาบันอุดมศึกษา
องคกรภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตรช าติ ความตองการ
จํา เปนของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธข องการวิจัยและนวัต กรรมมีผลกระทบสูง ตอ
การพัฒนาผูเรียน การสรางคุณภาพชีวิต หรือการสรา งโอกาสมูลคา เพิ่ม และขีด ความสามารถของประเทศใน
การแขงขันระดับนานาชาติ
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการเหมาะสม สอดคลองกับบริบท
และตอบสนองความตอ งการของทองถิ่น ชุม ชน และสังคม ตามระดับ ความเชี่ยวชาญและอัตลักษณข องประเภท
สถาบัน โดยมีการบริหารความโปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบได ผลลัพธข องการบริการนํา ไปสูก ารเสริมสรา ง
ความเขมแข็งและความยั่งยืนของผูเรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
มาตรฐานที่ 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยมหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู การวิจัย หรือ
การบริการวิชาการ ซึ่งนําไปสูการสืบสานการสรางความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและตา งประเทศ
อยางเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณของประเภทสถาบัน ผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรม ทําใหเกิด
ความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือการสรางโอกาสและมูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
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มาตรฐานที่ 5 ดานการบริหารจัดการ
5.1) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียนรูเนนการพัฒนา
เรียนแบบบูรณาการเพื่อใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติและความตองการทีห่ ลากหลายของ
ประเทศ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคมสถานประกอบการทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน
5.2) มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศนข องมหาวิทยาลัย ตลอดจน
มีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรูเปนไปตามหลักธรรมาภิบ าล คํานึงถึงความหลากหลายและ
ความเปนอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุน คลองตัว โปรงใสและตรวจสอบได
5.3) มหาวิท ยาลัย มี ระบบประกั นคุ ณภาพ มี การติด ตาม ตรวจสอบ ประเมิน และ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกํากับให
การจัดการศึกษาแลการดําเนินงานตามพันธกิจเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอยา งตอเนื่อง
สอดคลอ งตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ อุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแหงชาติ และ
มาตรฐานอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
2.3 มาตรฐานอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดดํา เนินการเพื่ อให เกิ ดความสอดคล อ งกับ มาตรฐานต า งๆ ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดอันจะเปนรากฐานในการพัฒนาประเทศ ซึ่งไดกําหนดไวทั้งนโยบายในระยะยาวและระยะ
สั้น โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551- 2565) มีเปาหมายเพื่อเสริมสรางการพัฒนา
ความเขาใจและความตระหนักในสภาพปญหาอุดมศึกษาของประเทศ และความจําเปนที่จะตองรวมมือกันพัฒนา
อุดมศึกษาของประเทศโดยมีกรอบทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนรวมกันเพื่อใหระบบอุดมศึกษาเปนรากฐาน
ที่สําคัญและสนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายที่พึงประสงคเมื่อสิ้นสุดแผนในป พ.ศ. 2565 คือ “ยกระดับ
คุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้น ตลอดชีวิตพัฒนา
ศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรม และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศใน
โลกาภิวัตน สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย โดยใชกลไกของธรรมาภิบาลทางการเงินการกํากับมาตรฐาน
และเครือขายอุดมศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ” ในการพัฒนา
บุคลากรอุดมศึกษา จะตองมุงเนนไปที่ประสิทธิภาพของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาใหรองรับการรวมตัวของกลุม
ประชาคมอาเซียน
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2. มาตรฐานการอุดมศึกษา ป พ.ศ.2557 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีการพัฒนาตัวบงชี้
และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหม ทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยในระดับ
หลักสูตร มีตัวบงชี้คุณภาพอาจารย สวนในระดับคณะและระดับสถาบัน มีตัวบงชี้ที่เกี่ยวของคือตัวบงชี้อาจารยประจํา
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ 40 และตัวบงชี้อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการรวมกัน รอยละ 60 ขึ้นไป
โดยอธิบายตัวบงชี้วาสถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศและมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมใหอาจารย
ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆอยางตอเนื่อง เพื่อนําไปใชในการ
เรียนการสอนรวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการจึงเปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงาน
ดังกลาวของอาจารย ตามพันธกิจและการศึกษาระดับอุดมศึกษา ถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มี
ความรู ความสามารถ และความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิตศึกษาวิจัย
เพื่อติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้นสถาบันจึงควรมีอาจารยที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเนนของหลักสูตร
2.4 แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานและแนวทางการกํา หนดความรู ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จําเปน สําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ก.พ.อ.
ตามหนังสือของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ0509 (2) /ว 2 ลงวันที่ 24 มกราคม 2554 ไดแจง
แนวทางการกําหนดสมรรถนะ ความรูความสามารถ และทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหนงขาราชการ
พลเรือ นในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหส ถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางการดํา เนินการกํา หนด สมรรถนะ ความรู
ความสามารถ และทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน ดังนี้
สมรรถนะ ประกอบดวย
1. สมรรถนะหลัก หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากรทุกตําแหนง ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา
กําหนดขึ้น เพื่อหลอหลอมคานิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงครวมกันในองคกร
2. สมรรถนะเฉพาะตามงานที่ปฏิบัติ หมายถึง คุณลักษณะทางพฤติกรรมที่กํา หนดเฉพาะ สํา หรับ
สายงานหรือตําแหนงหนาที่ และสงเสริมใหสามารถปฏิบัติภารกิจในหนาที่ไดดียิ่งขึ้น
3. สมรรถนะทางการบริหาร หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กํา หนดเฉพาะสํา หรับตําแหนง
ประเภทผูบริหารเพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารใหสามารถปฏิบัติภารกิจได อยางมีประสิทธิภาพ
ความรูความสามารถ ประกอบดวย
1. ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
2. ความรู กฎหมายและกฎระเบียบราชการ
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มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน ประกอบดวย
1. การใชคอมพิวเตอร
2. การใชภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ
ทั้งนี้ ก.พ.อ. ไดมอบหมายใหสภาสถาบันอุดมศึกษาเปนผูกําหนดระดับของความรู ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงบุคลากรทุกประเภทในสถาบันอุดมศึกษา
1) ดานความรูความสามารถ ใหกําหนดรายละเอียดองคความรู และระดับของความรู ความสามารถที่จําเปน
สําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงของประเภททั่วไป วิชาการ และอํานวยการ สายงานและระดับตําแหนง
2) ดานทักษะ ใหกาํ หนดรายละเอียดและระดับทักษะที่จาํ เปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงประเภททั่วไป
วิชาการ และอํานวยการ สายงานระดับตําแหนง ทัง้ นี้ สวนราชการอาจกําหนดจํานวนทักษะเพิม่ ขึ้นตามลักษณะงาน
ไดตามความเหมาะสม
3) ดานสมรรถนะ ใหกําหนดรายละเอียดและระดับของสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติอยางนอย 3
สมรรถนะ โดยใหมีความเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงประเภททั่วไป วิชาการและอํานวยการ
สายงาน และระดับตําแหนง โดยสามารถเลือกสมรรถเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่ ก.พ.อ กําหนดไว
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง การกําหนดสมรรถนะสําหรับ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 เพื่อกําหนดสมรรถนะ
สําหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.2562 ดังนี้
1. สมรรถนะหลัก
1) การมุงผลสัมฤทธิ์
2) การบริการที่ดี
3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4) การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม
5) การทํางานเปนทีม
2. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ สําหรับกลุมบุคลากรประเภทวิชาการ หรือ สนับ สนุนวิชาการ
หรือประเภทบริหาร ไดกําหนด ดังนี้
ประเภทวิชาการ
1) ใสใจและพัฒนานักศึกษา
2) ความเขาใจองคกรและระบบราชการ
3) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
4) ความผูกพันที่มีตอองคกร
5) การสรางสัมพันธภาพ
6) การสืบเสาะหาขอมูล
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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
2.5 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579)
มหาวิทยาลัยราชภัฏไดนอมนําพระราโชบายดานการศึกษาในการเปนสถาบันการศึกษา เพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น โดยมีการทบทวนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นระยะ 20 ป (พ.ศ.2560–2579)
ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561 มีวัตถุประสงคเพื่อใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น อยูบนฐานความรู ความเขาใจรวมกัน ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) จึงกําหนด
ยุทธศาสตรรวมกัน เพื่อใหการดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตรงตามเจตนารมณของแผนยุทธศาสตรบนพื้นฐาน
ศักยภาพและบริบทของแตละมหาวิทยาลัย นําไปสูผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตร ซึ่งประกอบดวย 4
ยุทธศาสตรดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาทองถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การผลิตและพัฒนาครู

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาระบบบริหาร

ภาพที่ 5 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นระยะ 20 ป
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จากยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579) ฉบับปรับปรุง
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ซึ่งมหาวิยาลัยราชภัฏธนบุรีไดดําเนินการกําหนดยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ
ตัวชี้วัด โครงการหลัก และโครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยโดยประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ถือเปนยุทธศาสตรที่มี
ความเกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการโดยตรง
อยางสําคัญ โดยแตละยุทธศาสตรมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น โดยการเนนใหชุมชนทองถิ่นไดรับการพัฒนาใน 4 ดาน
คือ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู มีเปา หมาย 3 ประการ คือ การผลิตบัณฑิตครูข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ใหมีอัต ลักษณแ ละสมรรถนะเปนเลิศ เปนที่ตอ งการของผูใ ชบัณฑิต การผลิตบัณฑิต ครูข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสมบูรณดวยคุณลักษณะ 4 ประการ และถายทอด/บมเพาะใหศิษยแตล ะชว งวัยไดแ ละการผลิต
บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เขาสูวิชาชีพไดรับเสริมสรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา มีเปาหมาย 3 ประการคือ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ มีความเปนเลิศในการสรางความมั่นคงใหกับประเทศดวยการบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
เชิงพื้นที่ การยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิตดวยอัตลักษณ ดานสมรรถนะและคุณลักษณะ 4
ประการ พรอมรองรับบริบ ทที่เปลี่ย นแปลง และอาจารยแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาทุกสาขาวิช าเปนมืออาชีพ
มีสมรรถนะเปนที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มีเปาหมาย 2 ประการ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ไดรับการยอมรับระดับชาติและระดับนานาชาติดานการเปนสถาบันดานการศึกษาเพื่อทองถิ่นที่สรางความมั่นคงใหกับ
ประเทศ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคลองตัว มุงเนนการสรางธรรมาภิบาล
ความพรอมและความสามารถปรับตัวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
2.6 แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพือ่ พัฒนาทองถิ่น ระยะที่ 1 พ.ศ.2560-2564
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อพัฒนาทองถิ่น ระยะที่ 1 พ.ศ.2560 – 2564
เปนแผนปฏิบัติการที่ไดกําหนดจากยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นระยะ20ป (พ.ศ.2560-2579)
ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561 เปนการกําหนดยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด โครงการหลักและโครงการตามบริบท
ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหแนวทางในการปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย โดยประกอบดวยยุทธศาสตร ในการปฏิบัติการ
จํานวน 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตร 1
ยุทธศาสตร 2
ยุทธศาสตร 3
ยุทธศาสตร 4

การพัฒนาทองถิ่น
การผลิตและพัฒนาครู
การยกระดับคุณภาพการศึกษา
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
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ซึ่งรายละเอียดในแตละยุทธศาสตรจะมีการกําหนดเปาหมายและเปาประสงคของยุทธศาสตรเหลานัน้
พรอมทั้งไดระบุโครงการหลักและโครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยไวอยางมากมาย เพื่อใหหนวยงานตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อตอบสนองตัวชี้วัดของแตละยุทธศาสตรไดอยางเหมาะสม โดยในการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยก็ถือเปนกระบวนการหนึ่งในการสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อพัฒนาทองถิ่น ระยะที่ 1 พ.ศ.2560–2564 โดยอาจสรุปตามประเด็นยุทธศาสตรที่
เกี่ยวของ เพื่อใหเห็นวามีความเกี่ยวของในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้

ยุทธศาสตรที่ 2

เปาประสงค

กลยุทธ

• การผลิตและพัฒนาครู
• 1. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีอัตลักษณและสมรรถนะเปนเลิศเปนที่ตองการของ
ผูใชบัณฑิต
• 2. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมบูรณพรอมดวยคุณลักษณะคนไทยที่พึง
ประสงค 4 ประการตามแนวพระราโชบาย และมีศักยภาพในการถายทอดและบมเพาะศิษย 
แตละชวงวัยใหมีคุณลักษณะทั้ง 4 ประการ
• 3. บัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่เขาสูวิชาชีพไดรับการยกระดับ/เพิ่ม สมรรถนะ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
• พัฒนาสมรรถนะครูของครูใหมีค วามเปนมืออาชีพ
• ยกระดับสมรรถนะครูประจําการ และบมเพาะสมรรถนะใหมใหสอดรับกับสภาวการณที่
เปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 6 ยุทธศาสตรที่ 2 ของแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อพัฒนาทองถิ่น
ระยะที่ 1 พ.ศ.2560 – 2564
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ยุทธศาสตรที่ 3

เปาประสงค

กลยุทธ

• การยกระดับคุณภาพการศึกษา
• 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีความเปนเลิศในการสรางความมั่นคงใหกับประเทศ
ดวยการบูรณาการองคค วามรูสูนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
• 2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิตดวยอัตลักษณดานสมรรถนะ
และคุณลักษณะ 4 ประการ พรอมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
• 3. อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะเปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ
• พัฒนาศักยภาพผูสอนใหเปนมืออาชีพ
• ปรับกระบวนการจัดการเรียนรูใหบูรณาการกับการทํางาน และเสริมสรางทักษะและจิตสํานึก
ในการพัฒนาทองถิ่น

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

ยุทธศาสตรที่ 4

เปาประสงค

กลยุทธ

• การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
• 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและคลองตัว มุงเนน
การสรางธรรมาภิบาล ความพรอม และความสามารถปรับตัวอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
• 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติดานการเปน
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่สรางความมั่นคงใหกับประเทศ

• สงเสริมบุคลากรที่เปนคนดีคนเกงใหพัฒนาและแสดงออกถึงความรูความสามารถและศักยภาพ
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและทองถิ่นอยางเต็มที่
• ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะดานฐานขอมูลงบประมาณและบุคลากรให
ทันสมัย รวดเร็ว

ภาพที่ 8 ยุทธศาสตรที่ 4 ของแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อพัฒนาทองถิ่น
ระยะที่ 1 พ.ศ.2560 – 2564
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2.7 ขอมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีจํานวนบุคลากร ณ วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 502 คน
จําแนกเปนบุคลากร สายวิชาการ จํานวน 269 คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 233 คน ซึ่ง
ประกอบดวย ขาราชการ ขาราชการบํานาญ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจาง
ชั่วคราว รายละเอียดดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จําแนกตามประเภทบุคลากรและสายงาน
(ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562)
ประเภทบุคลากร
ขาราชการ
ขาราชการบํานาญ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว
รวมทั้งสิ้น

วิชาการ
49
198
1
21
269

จํานวน
สนับสนุนวิชาการ
12
3
155
13
15
35*
233

รวม (คน)
61
3
353
14
15
56
502

* การนับจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประเภทลูกจางชั่วคราว ไมนับรวมตําแหนงคนสวน แมบาน
และคนขับรถยนต ซึ่งมีคุณวุฒิแรกบรรจุในการปฏิบัติงานต่าํ กวาปริญญาตรี และมีระยะเวลาในการทําสัญญา
จางไมเกิน 1 ป
2.7.1 ขอมูลบุคลากรสายวิชาการ
จากขอมูลบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีจํานวนทั้งสิ้น 269 คน สามารถ
จําแนกเปนขาราชการ 49 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 198 คน พนักงานราชการ 1 คน และอาจารยอัตราจาง 21 คน
เปนบุค ลากรปฏิบัติงาน ณ กรุง เทพมหานคร 195 คน และสมุทรปราการ 74 คน โดยจําแนกตามสังกัดได ดังนี้
คณะครุศาสตร 52 คน คณะมนุษยศาสตรแ ละสังคมศาสตร 73 คน (รวมโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ 4 คน)
คณะวิทยาการจัดการ 70 คน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 57 คน (รวมโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร 6 คน) และ
โรงเรียนสาธิต ฯ 17 คน รายละเอียดดังตารางที1่ 1 และ 12
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ตารางที่ 11 จํานวนบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จําแนกตามหนวยงานและพื้นที่
(ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562)
หนวยงาน
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โรงเรียนสาธิตฯ
รวมทั้งสิ้น

พื้นที่
กรุงเทพฯ
สมุทรปราการ
43
9
60
13
50
20
42
15
17
195
74

รวม
52
73
70
57
17
269

ตารางที่ 12 จํานวนบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จําแนกตามประเภทบุคลากร
และหนวยงาน(ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562)
หนวยงาน
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โรงเรียนสาธิตฯ
รวมทั้งสิ้น

ประเภทบุคลากร
พนักงาน
พนักงาน
ขาราชการ มหาวิทยาลัย ราชการ
7
45
12
47
15
54
15
41
1
11
49
198
1

อาจารย
อัตราจาง
14
1
6
21

รวม
52
73
70
57
17
269

2.7.2 ตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จํานวน 269 คน เปนบุคลากรประเภทตางๆใน
สายวิชาการซึ่งสังกัดคณะ จํานวน 252 คน และสังกัดโรงเรียนสาธิตฯ จํานวน 17 คน
เมื่อจํา แนกตําแหนงทางวิช าการ เฉพาะบุค ลากรสายวิช าการที่สัง กัดคณะ พบวา ยัง ไมมีผูดํา รง
ตํา แหน ง ระดับ ศาสตราจารย สว นระดับ รองศาสตราจารย มี จํา นวน 4 คน คิด เป น รอ ยละ 1.59 และระดั บ
ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 18.65 บุคลากรสวนใหญมีตําแหนงเปนอาจารย จํานวน 201 คน
คิดเปนรอยละ 79.76 ทั้งนี้เนื่องจากพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และอาจารยอัตราจางของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรีมีตําแหนงเปนอาจารย สวนบุคลากรสายวิชาการซึ่งทําการสอนในสังกัดโรงเรียนสาธิตฯ จํานวน 17 คน
มีตําแหนงเปนอาจารยทั้งหมด
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เมื่อพิจารณาสัดสวนของบุคลากรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการในแตละคณะ พบวาบุคลากรสายวิชาการ
ของคณะครุ ศ าสตร มี ตํ า แหน ง ทางวิ ช าการในสั ด ส ว นสู ง ที่ สุ ด คิ ด เป น ร อ ยละ 23.08 ลํ า ดั บ รองลงมาเป น
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่มีสัดสวนของ
บุคลากรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 21.05 20.00 และ 17.80 ตามลําดับ ซึ่งถือวามีสัดสวนที่เพิ่มขึ้นจาก
แผนพัฒนาบุคลากรในชวงระยะเวลา พ.ศ.2558 -2562 สวนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
ยังไมมบี ุคลากรที่มีตําแหนงทางวิชาการ รายละเอียดดังตารางที่ 13 และ 14
ตารางที่ 13 จํานวนและรอยละของบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามหนวยงานและตําแหนงทางวิชาการ
(ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562)
จํานวน

หนวยงาน
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
รวมทั้งสิ้น
(มหาวิทยาลัย)

ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
รอง
ผูชวย
ศาสตราจารย
บุคลากร
ศาสตราจารย
ศาสตราจารย
จํานวน รอย จํานวน รอย จํานวน รอย จํานวน รอย
(คน)
(คน)
ละ
(คน) ละ (คน)
ละ (คน)
ละ
52
40
76.92
2
3.85
10
19.23

รอยละรวมของ
ผูดํารง
ตําแหนงจําแนก
ตามสังกัด
23.08

73

60

82.20

-

-

-

-

13

17.80

17.80

70

56

80

-

-

2

2.86

12

17.14

20.00

57

45

78.95

-

-

-

-

12

21.05

21.05

252

201

79.76

-

-

4

1.59

47

18.65

20.23

ตารางที่ 14 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
(ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562)
หนวยงาน
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ

จํานวน
ตําแหนง
บุคลากร
อาจารย
อาจารยสัญญาจาง
รอยละ
(คน) จํานวน(คน) รอยละ จํานวน(คน)
17

11

67.71

6

35.29
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2.7.3 ระดับคุณวุฒิของบุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จํานวน 269 คน เปนบุค ลากรสายวิช าการที่
ปฏิบัติงานสังกัดคณะ จํานวน 252 คน และสังกัดโรงเรียนสาธิตฯ จํานวน 17 คน
เมื่อจําแนกตามระดับคุณวุฒิ เฉพาะบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พบวาสวนใหญ
มีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท คือ มีจํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ 70.64 ระดับปริญญาเอก จํานวน 65 คน
คิดเปนรอยละ 25.79 และระดับปริญญาตรี จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 3.57 ซึ่งบุคลากรที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสวนใหญอาจารยชาวตางประเทศ และสําหรับโรงเรียนสาธิต ฯ เปนระดับปริญญาตรีทั้งหมด
เมื่อพิจารณาระดับคุณวุฒิในแตละคณะ พบวาบุคลากรสายวิชาการของคณะครุศาสตรมีบุคลากรทีม่ ี
คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสัดสวนสูงที่สุด คิดเปนรอยละ 34.62 รองลงมาเปนคณะวิทยาศาสตรแ ละ
เทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรแ ละสังคมศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ ที่มีรอยละ 29.82 21.92 20.00
ตามลําดับ ในขณะที่โรงเรียนสาธิตฯ ยังไมมีระดับคุณวุฒปิ ริญญาเอกรายละเอียดดังตารางที่ 15 และ 16
ตารางที่ 15 จํานวนและรอยละของบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามหนวยงานและระดับคุณวุฒิการศึกษา
(ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562)
หนวยงาน
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รวมทั้งสิ้น (มหาวิทยาลัย)

จํานวน
บุคลากร
(คน)
52

ระดับคุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
จํานวน
รอยละ
(คน)
18
34.62

ปริญญาโท
จํานวน
รอยละ
(คน)
34
65.38

ปริญญาตรี
จํานวน
รอยละ
(คน)
-

73

16

21.92

49

67.12

8

10.96

70
57
252

14
17
65

20.00
29.82
25.79

56
39
178

80.00
68.43
70.64

1
9

1.75
3.57

ตารางที่ 16 จํานวนและรอยละของบุคลากรสายวิชาการ ของโรงเรียนสาธิต ฯ และระดับคุณวุฒิการศึกษา
(ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562)
หนวยงาน
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ

จํานวน
บุคลากร
(คน)
17

ระดับคุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก
จํานวน
รอยละ
(คน)
-

-

ปริญญาโท
จํานวน
รอยละ
(คน)
-

-

ปริญญาตรี
จํานวน
รอยละ
(คน)
17

100
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2.8 ขอมูลความตองการการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (พ.ศ.2563 -2567)
ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (พ.ศ.2563 -2567) มหาวิทยาลัยไดมี
การสํารวจความตองการในการพัฒนาตนเองบุคลากรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยใชแบบสอบถาม
Google Forms ซึ่งคํานึงตามประเภทบุคลากร จํานวน 2 กลุม ไดแก บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ ซึ่งมีรายละเอียดในการสํารวจ ประกอบไปดวยขอคําถาม ดังตอไปนี้
2.8.1 กรณีสําหรับบุคลากรสายวิชาการ
แบบสํารวจเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2563-2567
กรอกรายละเอียดดังนี้
1. ขอมูลสวนบุคคล
1.1 คํานําหนาชือ่
1.2 ชื่อ-สกุล
1.3 ตําแหนง
1.4 สังกัด
1.5 ประเภทบุคลากร
1.6 การบรรจุครั้งแรก
1.7 คุณวุฒกิ ารศึกษาแรกเขา/สาขาวิชา
1.8 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานติดตอกัน
1.9 คุณวุฒสิ ูงสุดที่ไดรบั ในปจจุบัน
1.10 สาขาตามคุณวุฒิสงู สุดที่ไดรับ
2. การสํารวจความตองการดานการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
2.1 การคาดการณเกี่ยวกับการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ (โปรดเลือกระดับตําแหนงทาง
วิชาการและปพ.ศ.ที่คาดวาจะขอกําหนดตําแหนงพ.ศ.2563 - 2567)
2.2 สาขาวิชาที่คาดวาจะขอกําหนดตําแหนง(โปรดระบุตามประกาศ ก.พ.อ.)
3. การสํารวจความตองการดานการศึกษาตอ
ความประสงคเรื่องการศึกษาตอในชวงปพ.ศ. 2563 - 2567
กรณีที่ ไมมีความประสงคจะศึกษาตอ
กรณีที่ อยูระหวางศึกษาตอ ใหตอบรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาตอ ดังนี้
- คุณวุฒิทศี่ ึกษาตอ
- สาขาวิชาทีศ่ ึกษาตอ
- มหาวิทยาลัยทีศ่ ึกษาตอ
- แหลงทุนสําหรับศึกษาตอ
- รูปแบบการเรียนการสอนของการศึกษาตอ
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กรณีที่ มีความประสงคจะศึกษาตอ ใหตอบรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาตอ ดังนี้
- คุณวุฒิที่ศึกษาตอ
- สาขาวิชาที่ศึกษาตอ
- มหาวิทยาลัยที่ศึกษาตอ
- แหลงทุนสําหรับศึกษาตอ
- รูปแบบการเรียนการสอนของการศึกษาตอ
- กรณีประสงคจะศึกษาตอ (โปรดเลือกพ.ศ.ที่จะเริ่มศึกษาตอตามชวงเวลาในแผนฯ
พ.ศ.2563 - 2567)
4. การสํารวจความตองการดานการทําผลงานทางวิชาการ
ความประสงคเรื่องการทําผลงานทางวิชาการในชวงปพ.ศ. 2563 - 2567
กรณีที่ ไมมีความประสงคจะผลงานวิชาการ
กรณีที่ อยูระหวางการทําผลงานวิชาการ (กรณีที่เริ่มทํามากอนป63) ใหตอบรายละเอียด
เกี่ยวกับความกาวหนาของการทําผลงานทางวิชาการ (โดยใหบรรยายสั้นๆ)
กรณีที่ มีความประสงคจะทําผลงานวิชาการ (กรณีจะเริ่มทําในชวงป 2563เปนตนไป)
ใหตอบรายละเอียดเกี่ยวกับความประสงคจะทําผลงานวิชาการ ซึ่งถามถึงสาเหตุท่ี
ประสงคจะทําผลงานทางวิชาการ และหากเปนกรณีอื่นๆ โปรดระบุ
สวนถาหากเปนการทําผลงานทางวิชาการนี้ เพื่อใชขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
จะตองตอบตอในสวนของ ระดับ ตําแหนงใดที่จะขอ และปพ.ศ.ใดที่จะขอ
5. การสํารวจความตองการดานการสัมมนา/ประชุม (โปรดระบุเรื่องหรือดานที่เกี่ยวของ)
6. การสํารวจความตองการดานการอบรม
6.1 การอบรม ภายนอก ที่คาดวาตองการเขารวม (โปรดระบุเรื่องหรือดานที่เกี่ยวของ)
6.2 การอบรม ภายใน ที่ประสงคใหจัดทํา (โปรดระบุเรื่องหรือดานที่เกี่ยวของ)
2.8.2 กรณีสาํ หรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
แบบสํารวจเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2563-2567
กรอกรายละเอียดดังนี้
1. ขอมูลสวนบุคคล
1.1 คํานําหนาชื่อ
1.2 ชื่อ-สกุล
1.3 ตําแหนงกรณีไมมีตําแหนงตามตัวเลือก ใหกรอกเองในขอถัดไป
1.4 สังกัด
1.5 ประเภทบุคลากร
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1.6 การบรรจุครั้งแรก
1.7 คุณวุฒิการศึกษาแรกเขา/สาขาวิชา
1.8 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานติดตอกัน
1.9 คุณวุฒิสูงสุดที่ไดรับในปจจุบัน
1.10 สาขาตามคุณวุฒิสูงสุดที่ไดรับ
2. การสํารวจความตองการดานการขอกําหนดระดับตําแหนง
การคาดการณเกี่ยวกับการขอกําหนดระดับตําแหนง (โดยเลือกระดับตําแหนงและปพ.ศ.ที่คาดวา
จะขอกําหนดตําแหนงพ.ศ.2563-2567)
3. การสํารวจความตองการดานการศึกษาตอ
ความประสงคเรื่องการศึกษาตอในชวงปพ.ศ. 2563-2567
กรณีที่ ไมมีความประสงคจะศึกษาตอ
กรณีที่ อยูระหวางศึกษาตอใหตอบรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาตอดังนี้
- คุณวุฒิที่ศึกษาตอ
- สาขาวิชาที่ศึกษาตอ
- มหาวิทยาลัยที่ศึกษาตอ
- แหลงทุนสําหรับศึกษาตอ
- รูปแบบการเรียนการสอนของการศึกษาตอ
กรณีที่ มีความประสงคจะศึกษาตอใหตอบรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาตอ ดังนี้
- คุณวุฒิที่ศึกษาตอ
- สาขาวิชาที่ศึกษาตอ
- มหาวิทยาลัยที่ศึกษาตอ
- แหลงทุนสําหรับศึกษาตอ
- รูปแบบการเรียนการสอนของการศึกษาตอ
- กรณีประสงคจะศึกษาตอ (โปรดเลือกพ.ศ.ที่จะเริ่มศึกษาตอตามชวงเวลาในแผนฯ
พ.ศ.2563-2567)
4. การสํารวจความตองการดานการสัมมนา/ประชุม(โปรดระบุเรื่องหรือดานที่เกี่ยวของ)
5. การสํารวจความตองการดานการอบรม
5.1 การอบรม ภายนอก ที่คาดวาตองการเขารวม (โปรดระบุเรื่องหรือดานที่เกี่ยวของ)
5.2 การอบรม ภายใน ที่ประสงคใหจัดทํา (โปรดระบุเรื่องหรือดานที่เกี่ยวของ)
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2.9 มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันจันทรที่ 14 มกราคม 2562
มีวัตถุประสงคในการรวมกันจัดทํามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งสอดคลองกับประกาศกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โดยกําหนดใหมีมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบดวย
5 มาตรฐาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ดานผลลัพธผูเรียน ประกอบไปดวยเกณฑมาตรฐาน 3 ขอ รายละเอียดดังนี้
1.1 บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเปนผูสะทอนคุณภาพหลักสูตร และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ ผูเรียนเกิดการเรียนรู มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และสามารถประยุกตใชค วามรูในการสราง
สัมมาอาชีพ
1.2 ผูเรียนเปนผูรวมสรางนวัตกรรม มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะความเปน
ผูประกอบการและมีความสามารถในการบูรณาการศาสตรตางๆ เพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม
1.3 ผูเรียนเปนพลเมืองที่เขมแข็ง มีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกตอง
รูคุณคาและรักษความเปนไทย มีจิตอาสา มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง และมีความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ
มาตรฐานที่ 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม รายละเอียดดังนี้
มหาวิท ยาลั ย มี ผ ลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่ส ร า งองค ค วามรู ใ หมห รื อ ประยุ กตใ ชอ งคค วามรูใ หม
เพื่อสรา งสรรคนวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญ ญา ซึ่ง เชื่อ มโยงกับ สภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิล ปวัฒ นธรรมหรือ
สิ่งแวดลอม โดยการมีสว นรว มของชุม ชนหรือเครือขา ยภายในประเทศหรือตางประเทศ ในการพัฒ นางานวิจัย /
นวัตกรรมตามศักยภาพและอัตลักษณข องสถาบัน มีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย /นวัตกรรมในระดับ ชาติแ ละ
นานาชาติ มีผลงานวิจัย /นวัตกรรมที่นําไปใชในการพัฒนาผูเรียน ชุมชนนํา ผลงานวิจัย /นวัตกรรมไปใชประโยชน
พัฒนาตนเองได
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริการวิชาการ รายละเอียดดังนี้
มหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคลองกับบริบท ปญหาและความตองการของทองถิน่
ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย สรางเครือขายความรวมมือทัง้ ภายในและ
ภายนอกในการทํางาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจ อื่นๆ ดว ยความโปรงใส ชัดเจนและตรวจสอบได เพื่อใหชุมชน
นําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม เปนผลกระทบเชิงบวก สรางคุณคาสามารถนําไปประยุกตใชเพื่อพัฒนาผูเรียน
ครอบครัว ทองถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติไดอยางเขมแข็งยั่งยืน
มาตรฐานที่ 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย รายละเอียดดังนี้
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย โดยมีการบูรณาการกับการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งนําไปสูการสืบสานการสรางองคความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม
ทั้งของไทยและตางประเทศ ตามศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรม
ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทยหรือสรางโอกาสและมูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถิ่น ชุมชน และ
ประเทศชาติ
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มาตรฐานที่ 5 ดานการบริหารจัดการ ประกอบไปดวยเกณฑมาตรฐาน 3 ขอ รายละเอียดดังนี้
5.1 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียนที่เนนการพัฒนา
ผูเรียนแบบบูรณาการเพื่อใหมีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และความตองการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน
สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน
5.2 มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการ
บริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรูเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงความหลากหลายและความเปน
อิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุน คลองตัว โปรงใสและตรวจสอบได
5.3 มหาวิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัด
การศึก ษาระดับหลักสูต ร ระดับ คณะ และระดับสถาบันที่มีประสิทธิภ าพและประสิทธิผล มีการกํา กับ ใหการจัด
การศึก ษาและการดํา เนินงานตามพัน ธกิจ เปน ไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอยา งตอเนื่อง
สอดคลอ งตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ อุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแหงชาติ และ
มาตรฐานอื่นๆ ที่หนวยงานตนสังกัดหรือกระทรวงศึกษาธิการกําหนด
2.10 การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ในป พ.ศ.2561 ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จึงได
ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ซึ่งจะมีหนาที่ในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ และสนองตอพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่10) โดยกําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น เปน
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น จึงเสนอใหมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกลุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ที่สงเสริมตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ.2561 ไดยกเลิกกฎกระทรวงวาดวย ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ให
มหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหง จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่รฐั มนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
และดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและการตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
ติดตามผลการดําเนินการ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผล
การประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนประจําทุกป
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จากกฎกระทรวงดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏไดรวมกันพัฒนามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ ระดับมหาวิทยาลัยขึ้นโดยมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขารวมพัฒนาและไดเริ่มใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตั้งแตปการศึกษา 2562
เปนตนไป องคประกอบและตัวบงชี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพัฒนาขึ้นครอบคลุมพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4
ดานซึ่งทําการเพิ่มเติมตัวบงชี้สอดคลองกับบริบทการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยกําหนดองคประกอบ
ดังนี้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1
การกํากับมาตรฐาน องคประกอบที่ 2 บัณฑิต องคประกอบที่ 3 นักศึกษา องคประกอบที่ 4 อาจารย องคประกอบ
ที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และองคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูตัวบงชี้และเกณฑ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ครอบคลุมถึงเรื่องการสงเสริมพัฒนาการวางระบบกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน จํานวนอาจารยตอนักศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย สื่ออุปกรณ การเรียนการสอน หองสมุด
และแหลงการเรียนการรูตางๆ การดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งคุณภาพ
บัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระคุณภาพผลงานตีพิมพและเผยแพรของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังเพิ่มตัวบงชี้ที่ใชวัดคุณภาพของดานการจัดการศึกษาใหแกบัณฑิตโดยอางจากตัวบงชี้ของ
ประเมินของเครือขายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN–QA) เพื่อเปนการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ใหสามารถทัดเทียมกับสากลได
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1
การผลิตบัณฑิต องคประกอบที่ 2 การวิจัย องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องคประกอบที่ 4 ดานศิลปวัฒนธรรม
และความเปนไทย และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ ครอบคลุมถึงการดําเนินงานของคณะ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแตละหลักสูตร รวมทั้ง
กิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การใหบริการทางวิชาการ วิจัย การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ
ของคณะ โดยเพิ่มตัวบงชี้ที่สะทอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เปนมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ในองคประกอบที่ 3 และองคประกอบที่ 4
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยประกอบดว ย 5 องคป ระกอบ ไดแ ก องคประกอบ
ที่ 1 การผลิ ต บั ณ ฑิ ต องค ป ระกอบที่ 2 การวิ จั ย องค ป ระกอบที่ 3 การบริ ก ารวิ ช าการ องค ป ระกอบที่ 4
ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยพิจารณาใหเปนไปตามมาตรฐาน สถาบันอุดมศึกษา ไดแก มาตรฐานดานศักยภาพ
การศึกษาและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวย ดานกายภาพ ดานวิชาการ ดานการเงิน ดานการบริหาร
จัดการมาตรฐาน ดานการดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย
ดา นการใหบ ริการทางวิช าการแกสังคม ดา นการทํา นุบํา รุงศิล ปะและวัฒนธรรม โดยเพิ่มตัว บง ชี้ที่ส ะทอนการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นในองคประกอบที่ 3 และองคประกอบที่ 4 ทั้งนี้
ควรมุงเนนการประกันคุณภาพการดําเนินการของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแตละคณะ
โดยครอบคลุมในดานกายภาพการจัดการศึกษาภายในระดับหลักสูตรระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ใหไดขอมูล
ที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ไดคุณภาพตามแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑการอุดมศึกษาของแตละคณะ
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และภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐาน
ที่ตั้งไวอยางตอเนื่อง เพื่อจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน เสนอตอหนวยงานตนสังกัดทุกป
การศึกษา ตลอดจนเพื่อรองรับการติดตาม ตรวจสอบของหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งการสรา งความมั่นใจตอสังคม
ในเรื่องคุณภาพบัณฑิต โดยผูเรียนมีงานทํา ผูเรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติแ ละ
เพื่อประกอบการพิจ ารณาขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติพ .ศ. 2552
อยา งไรก็ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะมุงเนนที่การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรใหมีการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูใชบัณฑิตและสงเสริมสนับสนุนกํากับติดตาม
และการพัฒนาคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตบัณฑิตโดยคณะกรรมประจํา คณะและ
คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยในทุกปการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกที่จ ะมี
การรับรองคุณภาพการศึกษาระดับ ชาติ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพเพื่อใหไดขอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
ที่สะทอนผลของการผลิตบัณฑิตในแตละปการศึกษา เพื่อสรางความเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิตที่สํา เร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการประกันคุณภาพที่มีความเกี่ยวเนื่องกับแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โดยตรง ไดแก องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวชี้วัดที่ 1.2 เรื่องอาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ที่มีเกณฑการประเมินเปนการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
ซึ่งคารอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ รอยละ 40
ขึ้นไป โดยผลการประกันคุณภาพ (ขอมูลจากรายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจํา ป
การศึกษา 2561) พบวา คาเปาหมายตั้งไวที่ 3.13 คะแนน และผลการดําเนินงานกับคะแนนการประเมินตนเอง ไดที่
3.13 คะแนนซึ่งตามรายงานฉบับนี้ เทากับบรรลุเปาหมาย และตัวชี้วัดที่ 1.3 เรื่องอาจารยประจํามหาวิทยาลัยทีด่ าํ รง
ตํา แหนง ทางวิช าการ ที่มีเกณฑการประเมินเปน การแปลงคา รอยละของอาจารยป ระจํา คณะที่ดํา รงตํา แหนง
ทางวิ ช าการเป น คะแนนระหว า ง 0 – 5 ซึ่ ง ค า ร อ ยละของอาจารย ป ระจํ า มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ดํ า รงตํ า แหน ง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน ที่กํา หนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ รอยละ 60
ขึ้นไป โดยผลการประกันคุณภาพ (ขอมูลจากรายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจํา ป
การศึกษา 2561) พบวา คา เปา หมายตั้ง ไวที่ 1.67 คะแนน และผลการดํา เนินงานกับคะแนนการประเมินตนเอง
ไดที่ 1.74 คะแนนซึ่งตามรายงานฉบับนี้ เทากับบรรลุเปาหมาย ทั้งนี้เมื่อพิจารณาขอมูลปพ.ศ. 2562 เพื่อเทียบจํานวน
และรอยละอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารยเปรียบเทียบเกณฑ
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อีกทั้งจํานวนและรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก เปรียบเทียบเกณฑมาตรฐานของสํา นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งแสดงรายละเอียดตอไปในหัว ขอที่
2.10.1 และ 2.10.2 ตามลําดับ
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2.10.1 ร อ ยละของอาจารยป ระจํ า ที่ ดํา รงตํ า แหน ง ผู ช ว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยเปรียบเทียบเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและคณะทุกคณะไดดําเนินการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพือ่ ใหดาํ รงตําแหนง
ทางวิชาการ โดยสภาพการณปจจุบันของมหาวิทยาลัยมีรอยละของบุคลากรสายวิชาการ หรืออาจารยประจํา ที่ดํา รง
ตําแหนงทางวิชาการ รวมกันอยูในระดับที่ยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ซึ่งกําหนดเกณฑใหมีอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยรวมกันมีจํา นวนรอยละ 60 ขึ้ นไป จึงจะไดค ะแนนเต็มในเกณฑการประเมินดังกลาว รายละเอียด
สามารถสรุปไดดังตารางที่ 17
ตารางที่ 17 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
ในปการศึกษา 2562 จําแนกตามหนวยงาน โดยเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน สกอ.
(ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562)
จํานวน
หนวยงาน
มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ขอมูลบุคลากร ณ ปพ.ศ. 2562

(คน)
252
52

มาตรฐานเกณฑการดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ
รอยละ 60
จํานวน (คน)
151
31

จํานวน (คน)
51
12

รอยละ
20.24
23.08

73

44

13

17.8

70
57

42
34

14
12

20
21.05

บุคลากร

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ตามเกณฑมาตรฐานใหมของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่กําหนดใหอาจารยประจํา
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจะตองเรงพัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหมีตําแหนง
ทางวิชาการเพิ่มขึ้น
2.10.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เปรียบเทียบเกณฑมาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและคณะทุกคณะไดดําเนินการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพือ่ ให
มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยสภาพการณปจจุบันของมหาวิทยาลัยมีรอยละของบุคลากรสายวิชาการหรือ
อาจารยป ระจํา ที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญ ญาเอกรวมกันอยูในระดับ ที่ยังไมเปน ไปตามเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งกําหนดเกณฑใหมีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
มีจํานวนรอยละ 40 ขึ้นไป จึงจะไดคะแนนเต็มในเกณฑการประเมินดังกลาว รายละเอียดสามารถสรุปไดดังตารางที่ 18
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ตารางที่ 18 รอยละของอาจารยประจําที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก ในปการศึกษา 2562 จําแนกตามหนวยงาน
โดยเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน สกอ. (ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562)
จํานวน
หนวยงาน

บุคลากร
(คน)

มาตรฐานเกณฑ
คุณวุฒิปริญญาเอก
รอยละ 40

ขอมูลบุคลากร ณ ปพ.ศ. 2562
คุณวุฒิปริญญาเอก

มหาวิทยาลัย

252

จํานวน (คน)
101

จํานวน (คน)
65

รอยละ
25.79

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

52

21

18

34.62

73

29

16

21.92

คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

70
57

28
23

14
17

20.00
29.82

ตามเกณฑมาตรฐานใหมข องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่กําหนดใหอาจารยป ระจํา มี
คุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ 40 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจะตองเรงพัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหมีคุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น
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จากบริบทที่เกี่ยวของกับแผนพัฒนาบุคลากรที่กลา วมาในขางตน ไมวาจะเปน แผนการศึกษาแหงชาติ
(พ.ศ.2560-2579) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 มาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมาตรฐานอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาตรฐานและแนวทางการกําหนด
ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปน สํา หรับตําแหนงขา ราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ก.พ.อ., ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 -2579) และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เพื่อพัฒนาทองถิ่น ระยะที่ 1 พ.ศ.2560-2564
สามารถสรุปวิเคราะหถึงความเชื่อมโยงกันในเชิงบริบทที่เกี่ยวของกัน ไดดังตอไปนี้ เนื่องดวย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ที่มีภาระหนาที่หลักในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เนนคุณภาพ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมี
ความงอกงามทางปญญา แสวงหาความรูอยางตอเนื่องเปนบัณฑิตคุณภาพเปนนักวิชาชีพที่ดีพัฒนาและสรางเสริมการ
วิจัยใหเปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู สรา งองคค วามรู และพัฒนางานในหนาที่ ทํานุบํา รุงศิลปวัฒนธรรมและ
ใหบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูในกลุมมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ดวยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงจํา เปนตองตระหนักและดําเนินการใหสอดคลองตาม แผนการ
ศึกษาแหงชาติ ที่มีเปาหมาย 2 ดาน คือ ดานที่ 1 ดานผูเรียน ที่มุงพัฒนาผูเรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 ที่วา 3Rs ซึ่งประกอบดว ย Reading การอา นออก Writing การเขียนได Arithmetic การคิดเลขเปน
และ 8Cs ซึ่งประกอบดวย Critical Thinking and Solving Problem คิดอยางมีวิจารณญาณและมีทักษะแกปญหา
Creativity and Innovation ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม Collaboration Teamwork and Leadership
ทักษะการรวมมือและทํางานเปนทีมภาวะผูนํา Cross Cultural Understanding ทักษะดานความเขาใจความตาง
ของวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน Communication Information and Media Literacy ทักษะดานการสื่อสาร
สารสนเทศและรูเทาทันสื่อComputing and Media Literacy ทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร Career and Learning Self-reliance มีทักษะอาชีพและการเรียนรูและ Compassion ความมีเมตตา
กรุณา วินัย คุณธรรม และจริยธรรม สวนดานที่ 2 ดานเปาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) จํานวน 5
ประการ ไดแก Access ทั่วถึง Equity เทาเทียม Quality คุณภาพ Efficiency ประสิทธิภาพ และ Relevancy พลวัต
ซึ่งเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปนสถาบันการศึกษา จึงจําเปนตองคํานึงถึงการพัฒนาตามแผนการศึกษาที่
มองเปาหมายทั้งดานผูเรียนและดานการจัดการการศึกษา
และเมื่อพิจารณาประกอบกับ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561
จะพบวามีมาตรฐาน 5 ดาน คือ มาตรฐานที่ 1 ดานผลลัพธผูเรียนมาตรฐานที่ 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม มาตรฐาน
ที่ 3 ดานการบริการวิชาการ มาตรฐานที่ 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และมาตรฐานที่ 5 ดานการบริหาร
จัดการที่จะเห็นไดวา ยังคงมองไปที่เรื่องของผูเรียนและการจัดการอีกเชนกัน แตเสริมเรื่องของการวิจัยและนวัตกรรม
ตลอดจนการบริการวิชาการ ทั้งยังมุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยซึ่งมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เปนการรวมกันจัดทํามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งสอดคลองกับประกาศกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โดยทั้งนี้ประกอบดวย 5 มาตรฐาน ไดแก ดานผลลัพธผูเรียน ดานการวิจัยและ
นวัตกรรม ดานการบริการวิชาการ ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และดานการบริหารจัดการ เชนกัน
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นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ก็ยังตองคํานึงถึงมาตรฐานอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาที่มีแผนในการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัว
สําหรับงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศในโลกาภิวัตน สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย โดยใชหลักกลไกของธรรมาภิบาล
ทางการเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และ
เอกภาพเชิงระบบในการพัฒนาบุคลากรอุดมศึกษา โดยจะตองมุงเนนไปยังเรื่องประสิทธิภาพของบุคลากรในสถาบัน
อุดมศึกษา ใหรองรับการรวมตัวของกลุมประชาคมอาเซียน ประกอบกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ป พ.ศ.2557 ซึ่งไดมี
การพัฒนา ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา เชน ตัวบงชี้อาจารยประจําที่มีคุณวุฒริ ะดับปริญญาเอก
รอยละ 40 และตัวบงชี้อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการรวมกัน รอยละ 60 ขึ้นไป ซึ่งสวนนี้เปนการมองการ
พัฒนาไปยังภาพรวม ที่ตองการสรางมาตรฐาน และเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยอาศัยตัวชี้วัดดานศักยภาพ
ของอาจารยที่สามารถมองในทางออมได วาเปนการพัฒนาความพรอม สูการพัฒนาผูเรียนในทางออมไดเชนกัน โดย
อาศัยความรู ความเชี่ยวชาญและความชํานาญของผูสอน และยังเพื่อใหมีศักยภาพสามารถรองรับ และสอดคลองกับ
สรางงานวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนบริการ วิชาการตางๆ
และเมื่อพิจารณาถึงในสวนนี้ จะพบวา ภาพรวมคือความตองการเรื่องการพัฒนาการศึกษา และผูเรียนผาน
การยกระดับคุณภาพในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน ไมวาจะเปนอาจารยซึ่ง
เป น บุ ค ลากรสายวิ ช าการ ที่ มี ห น า ที่ แ ละเกี่ ย วข อ งโดยตรง ซึ่ ง เป น ตั ว ชี้ วั ด และตั ว ขั บ เคลื่ อ นที่ สํ า คั ญ ใน
กระบวนการพัฒนา นอกจากนี้บุคลากรสายสนับสนุนก็เปนอีกหนึ่งฟนเฟองที่จะชว ยใหกลไกการพั ฒนาการศึกษา
บรรลุเปาหมาย เพราะเปนอีกปจจัยที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนเชนกัน
ดังนั้น บุคลากรทั้ง 2 กลุมนี้ ตองถูกกําหนดใหมีศักยภาพที่จําเปน ซึ่งไดมีมาตรฐานกําหนดไวแลว ไดแก
มาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปน สําหรับตําแหนงขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ก.พ.อ. ที่ไดกําหนดความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง
บุคลากรทุกประเภทในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแตสมรรถนะหลัก คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากรทุกตําแหนง
ที่ตองมีและสมรรถนะเฉพาะตามงานที่ปฏิบัติ หมายถึง คุณลักษณะทางพฤติกรรมเฉพาะสายงานหรือตําแหนงหนาที่
เพื่อสงเสริมการปฏิบัติภารกิจตามหนาที่ไดดียิ่งขึ้น ตลอดจนกระทั้งสมรรถนะทางการบริหาร หมายถึง คุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมเฉพาะตําแหนงประเภทผูบริหาร เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหาร ใหสามารถปฏิบัติภารกิจอยาง
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีมาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน ประกอบดวยการใชคอมพิวเตอร
การใชภาษาอังกฤษ การคํานวณ และการจัดการขอมูล
ดวยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเอง ไดออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง การกํา หนด
สมรรถนะสํา หรับ บุค ลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ธนบุรี พ.ศ. 2562 ซึ่ง ประกอบดว ย 1. สมรรถนะหลัก และ
2. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ไมวา จะเปน สํา หรับ บุคลากรประเภทวิชาการ สนับ สนุนวิชาการและ
ประเภทบริหาร ไวเชนกันตามรายละเอียดที่กลาวไปแลว เพื่อกําหนดสมรรถนะที่จําเปนสําหรับบุคลากรทีเ่ กีย่ วของกับ
การจัดการเรียนการสอนในทุกระดับ
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พรอมทั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏตางๆ ไดมีการดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 20 ป
(พ.ศ.2560 - 2579) ทีม่ ีวัตถุประสงคเพื่อใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ การพัฒนาทองถิน่ อยูบ น
ฐานความรู ความเขาใจรวมกัน โดยที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) มีการกําหนดยุทธศาสตร
รวมกัน โดยประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร คือยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ซึ่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ก็ไดปฏิบัติตามยุทธศาสตรรวมนี้ และยังตระหนักถึงความสําคัญเปนอยางมาก ซึ่งจะเห็นไดจากผลลัพธที่
ออกมาในรูปแบบของ แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อพัฒนาทองถิ่น ระยะที่ 1 พ.ศ.2560 – 2564 ที่ส อดคลอง
ตามยุทธศาสตร ทั้ง 4 ดาน โดยในแตละยุทธศาสตรจะมีกลยุทธที่เดนๆ ซึ่งตองอาศัยบุคลากรที่จะเปนตัวแปรหลักใน
การขับเคลื่อน ตามแตละยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น มีกลยุทธบูรณาการความรวมมือกับทองถิ่น ทั้งการจัดการเรียนการสอน
การวิจัยของนักศึกษา และการพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู มีกลยุทธปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร หลักสูตรศึกษาศาสตรและ
กระบวนการผลิตใหมีสมรรถนะเปนเลิศ เปนที่ยอมรับดวย School Integrated Learning สอดคลองกับ
ความตองการของประเทศ และพัฒนาสมรรถนะของครูใหมีความเปนมืออาชีพ
ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับ คุณภาพการศึกษา มีก ลยุทธปรับ ปรุงหลักสูตรเดิมใหทันสมัย และพัฒ นา
หลักสูตรใหมในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาทองถิ่นสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ และ
พัฒนาศักยภาพผูสอนใหเปนมืออาชีพ
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการมีกลยุทธสงเสริมบุคลากรที่เปนคนดีและคนเกงใหพฒ
ั นาและ
แสดงออกถึงความรู ความสามารถ และศักยภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัยและทองถิ่นอยางเต็มที่
ดังนั้นจะพบวา ยุทธศาสตรที่ 1 - 4 ยอมเกี่ยวของกับบุค ลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน จะตองมี
การพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใหสอดคลองและสงเสริมใหยุทธศาสตรดังกลาวสามารถบรรลุเปา หมายได และ
เมื่อหลอมรวมกันระหวางบริบทตางๆ ตั้งแตแผนการศึกษาแหงชาติ(พ.ศ.2560-2579) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มาตรฐานอุดมศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษามาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปน
สํา หรับตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ก.พ.อ.ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระยะ 20 ป
(พ.ศ.2560 -2579) และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อพัฒนาทองถิ่น ระยะที่ 1 พ.ศ.2560-2564 จึง
ทําใหตองคํานึงถึงบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวของกับ การพัฒนาการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนทั้งทางตรงและ
ทางออม เพื่อทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี จึงจําเปนตองพัฒนาศักยภาพของคนในองคกร นอกจากนี้ยังมีการศึกษาทําความ
เขาใจในสวนของขอมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกอบกับการสํารวจขอมูลความตองการการพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (พ.ศ.2563 - 2567) และตระหนักถึงมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตลอดจนการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อการรองรับและใหมีความเหมาะสมตอการ
ดําเนินการเพื่อการพัฒนาการศึกษาทั้งบุคลากรที่เกี่ยวของไมวาจะเปนอาจารย หรือพนักงานสายสนับสนุนทีเ่ กีย่ วของ
กับการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตระหนักถึงการพัฒนาคนในสวนนี้ เพื่อใหมีความพรอมและ
ศักยภาพตามที่ตองการ และตระหนักถึงความสําคัญในสวนนี้ จึงไดมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเกิดขึ้นนั่นเอง
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กรอบแนวคิดในการพัฒนาแผนการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ระยะ 5 ป (พ.ศ.2563-2567)

แผนการศึกษาชาติ (2560-2579)
ยุทธศาสตรที่ 6 เปาหมายที่ 2 และ 5
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที 1 2 3 4 5
มาตรฐานการอุดมศึกษาของสนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
2.มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2557 มาตรฐานที่ 1 2 3 4 5

แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานแนว
ทางการกําหนดความรู ความสามารถทักษะและ
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงขาราชการฯ
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579)

แผนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี
ระยะ 5 ป
พ.ศ. 2563-2567

แผนปฎิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เพื่อพัฒนาทองถิ่นระยะที่ 1 (พ.ศ.2560-2564)
ขอมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
(พ.ศ.2563-2567)
ขอมูลความตองการการพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (พ.ศ.2563-2567)
เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผลการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ภาพที่ 9 กรอบแนวคิดในการพัฒนาแผนการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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สวนที่ 3
แผนพัฒนาบุคลากร
3.1 ขอมูลบุคลากรประกอบการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรปพ.ศ.2563-2567
3.1.1 อัตราเกษียณอายุราชการของบุคลากรสายวิชาการ
ในระหวา งปงบประมาณ พ.ศ.2563 -2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ธนบุรีจ ะมีบุค ลากรสายวิช าการ
ที่เกษียณอายุราชการ รวม 24 คน โดยบุคลากรที่เกษียณสวนมากเปนขาราชการ โดยในจํานวนผูที่จะเกษียณทั้งหมด
นี้เปนผูมีตํา แหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย จํานวน 15 คน และเปนบุคลากรซึ่งมี
คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 14 คน หากไมมีการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกของบุคลากรสายวิชาการเพื่อมาทดแทน จะสงผลทําใหจํานวนบุคลากรที่มีตําแหนงทางวิชาการใน
ระดับตางๆ และคุณวุฒิปริญญาเอกลดลงเชนกัน
สรุปจํานวนบุคลากรสายวิชาการที่จะเกษียณอายุราชการ จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่มีตําแหนงทาง
วิชาการที่จะเกษียณอายุราชการ และจํานวนบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่จ ะเกษียณอายุราชการใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2567 จําแนกตามหนวยงาน ดังตารางที่ 19 20 และ 21
ตารางที่ 19 จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่จะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ถึง 2567
จําแนกตามหนวยงาน (ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562)
หนวยงาน
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รวมทั้งสิ้น

ปงบประมาณ / จํานวนที่เกษียณ
2563
2
2
1
5

2564
3
1
4

2565
1
2
3

2566
2
3
3
1
9

รวม
2567
2
1
3

6
7
8
3
24

ตารางที่ 20 จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่มีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย
ที่จะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ถึง 2567 จําแนกตามหนวยงาน
(ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562)
หนวยงาน
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รวมทั้งสิ้น

ปงบประมาณ / จํานวนที่เกษียณ
2563
1
2
3

2564
3
1
4

2565
1
1

2566
1
3
1
5

2567
1
1
2

รวม
4
5
5
1
15
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ตารางที่ 21 จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ที่จะเกษียณอายุราชการ
ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ถึง 2567 จําแนกตามหนวยงาน(ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562)
หนวยงาน
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รวมทั้งสิ้น

ปงบประมาณ / จํานวนที่เกษียณ
2563
2
1
3

2564
3
1
4

2565
2
2

2566
1
2
3

2567
1
1
2

รวม
4
5
3
2
14

จากขอ มู ลอั ต ราของจํ านวนบุ ค ลากรสายวิ ช าการที่ จะเกษีย ณอายุ ราชการ ในระหว า งป งบประมาณ
พ.ศ.2563 -2567 แสดงใหเห็นถึงจํานวนที่จะลดลงของบุคลากร สายวิชาการ ทั้งบุค ลากรที่มีตําแหนงทางวิชาการ
และบุคลากรที่มีคุณวุฒิป ริญ ญาเอก ซึ่งหนว ยงานตา งๆจะตองคํา นึงถึง และเรง สงเสริ มเพื่อพัฒ นาบุค ลากรของ
หนวยงานตนเองเพื่อทดแทนบุคลากรที่เกษียณในปตา งๆ เพื่อใหจํานวนของบุคลากรในหนวยงานของตนเองและ
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เปนไปตามมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว

3.1.2 ขอมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
บุค ลากรสายสนับ สนุ นวิ ช าการของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ ธนบุ รี ขอ มูล ณ วัน ที่ 1 ตุ ล าคม 2562
มีจํานวน 233 คน จําแนกเปนขาราชการ 12 คน ขาราชการบํานาญ 3 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 155 คน พนักงาน
ราชการ 13 คน ลูกจางประจํา 15 คน และลูกจางชั่วคราว 35 คน เมื่อจําแนกตามหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
รายละเอียดดังในตารางที่ 22
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ตารางที่ 22 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จําแนกตามหนวยงาน
และประเภทบุคลากร(ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562)
หนวยงาน
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
ธนบุรี สมุทรปราการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนาระบบบริหาร
กองคลังและพัสดุ
กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ
กลุมตรวจสอบภายใน
กลุมงานกฎหมายและวินัย
กลุมงานรายได ทรัพยสินฯ
รวมทั้งสิ้น

ประเภทบุคลากร
ขาราชการ ขาราชการ พนักงาน พนักงาน
บํานาญ มหาวิทยาลัย ราชการ
10
5
8
12
4
-

ลูกจาง
ประจํา
1
1
-

ลูกจาง
ชั่วคราว
5
1
5

รวม
10
11
9
13
9

2
1

-

12
16

2

-

6
7

20
26

1
2
1
5
12

3
3

2
9
12
13
7
5
9
24
2
2
3
155

1
1
2
2
2
3
13

10
1
1
1
15

1
8
1
1
35

4
10
36
17
9
7
17
28
2
2
3
233

หมายเหตุ การนับจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประเภทลูกจางชัว่ คราว ไมนับรวมตําแหนงคนสวน
แมบา น และคนขับรถยนต ซึ่งมีคุณวุฒแิ รกบรรจุในการปฏิบัติงานต่าํ กวาปริญญาตรี และมีระยะเวลา
ในการทําสัญญาจางไมเกิน 1 ป
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3.2 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (SWOT Analysis)
ไดมีการวิเคราะหจุดเดน จุดดอย โอกาสและอุปสรรค ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้
3.2.1 จุดแข็ง
1. เปนมหาวิทยาลัยทีม่ ีประวัติศาสตร ชื่อเสียงมานาน
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ เปนพื้นทีก่ ารจัดการศึกษาเดียวกัน
โดยการรับรองของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรมี ีทาํ เลที่ตงั้ อยูในกรุงเทพมหานคร การคมนาคมสะดวกแมจะมีพื้นทีจ่ าํ กัด
แตอาจารยและนักศึกษามีความสัมพันธใกลชิด เกิดความอบอุน
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรสี มุทรปราการมีสถานที่กวางขวาง เปนมหาวิทยาลัยของรัฐแหงเดียวใน
จังหวัดสมุทรปราการ สามารถรองรับนักศึกษาทัง้ ภาคปกติและภาคพิเศษไดจาํ นวนมาก
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการมีศกั ยภาพเชิงพื้นที่ เปนทําเลที่ตั้งของภาคอุตสาหกรรม
ระเบียนเศรษฐกิจเขตพื้นทีพ่ ิเศษ เปดโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชนในวัยทํางานและประชากร
ในชุมชนทองถิ่นไดจาํ นวนมาก
6. สามารถจัดการศึกษา และพัฒนาทองถิ่นในรูปแบบที่หลากหลายที่สนองความตองการของผูเรียนและ
ชุมชนทองถิ่น
7. มีนโยบายและงบประมาณแผนดินในการสงเสริมการพัฒนาทองถิ่น การผลิตและพัฒนาครู
การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามพระราโชบาย
8. มหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาผานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ ไดรับการรับรอง
มาตรฐานหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกหลักสูตร
9. มีคณะและสาขาวิชาเปดสอนทีห่ ลากหลาย
10. มีการฝกวิชาชีพและปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนครูในหลักสูตรสาขาวิชาของคณะครุศาสตร
11. มีการผลิตครูทมี่ คี ุณภาพ
12. มีโรงเรียนสาธิตและโรงเรียนเครือขายที่ใหนักศึกษาฝกงานและอาจารยนิเทศกอยางเปนระบบ
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ มีหอพักนักศึกษา พรอมทีจ่ ะจัดการและผลิตครูในระบบปด
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ มีอาคารอุตสาหกรรมบริการเปนสถานฝกประสบการณ
มีครุภัณฑพรอมทีจ่ ะจัดการศึกษาในสาขาอุตสาหกรรมบริการ
15. สามารถหารายได จากโรงแรมและหองประชุมของอาคารอุตสาหกรรมบริการ
16. อาจารย ประจําสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีตําแหนงทางวิชาการ แนวโนมที่จะเพิ่มมากขึ้น
17. มีอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยทีจ่ ะสรรหาอาจารยประจําในสาขาวิชาที่เปนความ
ตองการของประเทศและคุณวุฒปิ ริญญาเอกที่เปนศักยภาพ
18. มีกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อสนับสนุนบุคลากรในการศึกษาตอและการทํา
ผลงานทางวิชาการที่สงู ขึ้น ที่เปนศักยภาพและทีม่ ีความจําเปน
19. มีงบพัฒนาอาจารย และบุคลากรจัดสรรใหแกคณะและหนวยงานตาง ๆ
20. มีนโยบายในการสงเสริมการพัฒนาบุคลากร ทั้งดานการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกและการเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา
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21. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีสัดสวนสูงเมื่อเทียบกับบุคลากรสายวิชาการ สามารถปฏิบัติงาน
สนับสนุนวิชาการไดอยางเต็มที่
22. มีกรอบอัตรากําลังสายสนับสนุนวิชาการที่อนุมัตจิ ากสภามหาวิทยาลัย สามารถสรางเสนทาง
ความกาวหนาแกบคุ ลากรสายสนับสนุนวิชาการในอนาคต
23. มีนโยบายและงบประมาณในการสงเสริมการพัฒนาดานการวิจัย ทั้งการตีพมิ พเผยแพร งานวิจัย
การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือวารสารที่เปนยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
24. มีวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่อยูในฐานขอมูล TCI ฐาน 1
และ 2 ตามลําดับ
25. มีคา เลาเรียนที่เหมาะสม
3.2.2 จุดออน
1. รายไดของของมหาวิทยาลัยมีแนวโนมจะลดลงเนื่องจากนักศึกษาลดลง
2. รายไดของของมหาวิทยาลัยสวนใหญ มาจากการจัดการศึกษา รายไดที่มาจากการวิจัย การบริการวิชาการ
ยังมีนอยมาก
3. มีวัฒนธรรมองคกรที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย
4. ในภาพรวม นักศึกษามีทกั ษะภาษาอังกฤษคอนขางต่ํา
5. จํานวนอาจารย มีมากขึ้นในสาขาวิชาเดิม ๆ ในขณะทีจ่ าํ นวนนักศึกษาที่มแี นวโนมลดลง
6. นักศึกษามีอัตราการออกกลางคันสูง
7. มีแตการปรับปรุงหลักสูตรเดิมในขณะที่การพัฒนาหลักสูตรใหม ๆเกิดขึ้นนอย
8. แมวาอาจารยประจําจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีตาํ แหนงทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น แตก็
ยังเปนสัดสวนต่ํากวาเกณฑมาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
9. บางคณะ สาขาวิชาเปดสอนตามความตองการของอาจารย ตามที่ตนเองมีศกั ยภาพความตองการที่
จะมีนักศึกษาไมไดตั้งอยูบนความตองการของประเทศ
10. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการบางสวน ยังมีวัฒนธรรมการทํางานที่ไมเอื้อตอการพัฒนาตนเองและ
การพัฒนางาน ไมชอบการเปลี่ยนแปลง
11. ขาดระบบการติดตามการมีงานทําของบัณฑิตที่ชัดเจน การติดตามใชครบถวนเวลานาน
12. ขาดการวิเคราะหความตองการแรงงานเพื่อวางแผนผลิตบัณฑิต
13. ขาดการปลูกฝงทัศนคติที่ดีและถูกตองของแตละหลักสูตรใหแกนักศึกษา
14. ไมมแี นวปฏิบัติที่ดขี องรูปแบบการผลิตครู
15. ขาดการติดตามประเมินคุณภาพการสอนและระบบการพัฒนาของบัณฑิตครูที่ไดงานเปนครู
16. งานวิจัยและงานสรางสรรคทมี่ ีการตีพิมพ เผยแพร ผลงานในการประชุมวิชาการสวนใหญ จะมี
Impact Factor ไมสูง
17. พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการเกือบทั้งหมด ยังมีระยะเวลาการปฏิบัติ ไมครบตามเกณฑ
ที่จะเลื่อนระดับตําแหนงได
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18. มหาวิทยาลัยและหนวยงานตาง ๆ มีผลงานแสดงถึงความชํานาญงานจํานวนมาก แตขาดการจัดการ
องคความรู ที่ชัดเจนอยางเปนรูปธรรม
19. การประชาสัมพันธภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
3.2.3 โอกาส
1. สํานักงบประมาณเริ่มจัดสรรงบประมาณเพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามพระราโชบาย
2. มีนโยบายใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ Reprofile ตนเอง และมหาวิทยาลัยมีแผน Reprofile ที่ผา นการ
เห็นชอบและอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยแลว
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ อยูใกลกับสถาบันการแพทยจักรีนฤบดินทร
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี และมีแผนทีจ่ ะสรางศูนยเรียนรู และพัฒนาสุขภาวะผูสงู อายุ
ครบวงจรและบริบาลผูปว ยระยะทายติดกับมหาวิทยาลัย เกิดโอกาสที่จะพัฒนาหลักสูตรและการบริการ
วิชาการในดาน สิง่ แวดลอมความปลอดภัย สุขภาพ ผูส ูงวัย ฯลฯ
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการอยูใกลกับโครงการลูกพระดาบสเกิดโอกาสที่จะพัฒนา
การบริการวิชาการทางการศึกษาแกทองถิ่น
5. แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการมุงสงเสริมภาคอุตสาหกรรมสิ่งแวดลอมการทองเที่ยวโลจิสติกส
เปนโอกาสใหสาขาวิชาที่เกี่ยวของจะได แสดงศักยภาพในการจัดการศึกษาและพัฒนาทองถิ่น
6. มีมลู นิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม DLTV เปนชองทางในประชาสัมพันธ พันธกิจและผลงานตางๆ
ของมหาวิทยาลัย
7. มีโครงการเครือขายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏไดรับการยอมรับวาเปนสถาบันหลักในการผลิตครู
9. นโยบายโครงการผลิตครูคืนถิ่น
10. โครงการความรวมมือในการผลิตครูของกรุงเทพมหานคร
11. นโยบายการผลิตครูระบบปด
12. โครงการคูปองพัฒนาครู
13. นโยบายการสรางนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
14. มีทุนการศึกษาตอและการฝกอบรมเฉพาะทางเพื่อพัฒนาอาจารย
3.2.4 อุปสรรค
1. อัตราการเกิดของประชากรไทยลดลง สงผลใหเด็กในวัยเรียนโนมลดลง
2. นโยบายพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเพิ่มสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาใหสงู ขึ้นจะเกิดตัวปอนเขาสู
มหาวิทยาลัยลดลง
3. การเปดปดภาคเรียน มีหลายรูปแบบ
4. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาและเกณฑทมี่ ีการปรับเปลี่ยนเปนระยะ
5. ไมมคี ูมือนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ไดรับการพัฒนาและยอมรับรวมกัน
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6. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยและโรงเรียนเครือขายขาดการวิเคราะหปญ
 หา
และวางแผนอยางเปนรูปธรรมในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ใหกบั โรงเรียนเครือขาย
รายโรงเรียน
7. ขาดการวิเคราะหปญหาของครูในพื้นที่ที่ตองไดรับการพัฒนาและจัดลําดับความสําคัญ เพื่อจัดทํา
หลักสูตรการฝกอบรมใหกับครูในทองถิ่น
3.3 นโยบายการบริหารดานการพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบตางๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการอยางเพียงพอเหมาะสมและมีคุณภาพ
โดยมีจุดมุงหมายใหมหาวิทยาลัยเกิดมาตรฐานการศึกษา และเพื่อชวยใหบุคลากรทุกคนเพิ่มพูนความรูความสามารถ
ของบุคลากรเอง ซึ่งสามารถนําเอาองคความรูนั้นมาประยุกตในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งถาหาก
การพัฒนาบุคลากรในทุกๆดานของมหาวิทยาลัย ไดมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนจะสงผลใหเกิดการพัฒนาสอดคลอง
กับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนอยางยิ่ง
ในการดําเนินนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มหาวิทยาลัยตระหนักวาบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัยควรจะตองไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึง เพื่อให
การดําเนินการตามกิจกรรมสงเสริมและกํากับในแตละดาน สามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องไปในทิศทางเดียวกัน
โดยมหาวิทยาลั ย จะพัฒ นาบุค ลากร จํา นวน 3 กลุม ที่จํา แนกโดยอาศัยหลักเกณฑต ามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อ ง
มาตรฐานการจําแนกตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ดังนี้
1. บุคลากรประเภทผูบ ริห าร ซึ่งอา งอิงจากขอ 3 และ 4 ของประกาศฉบับ ดังกลา ว วา ตําแหนง
ประเภทผูบริหาร ไดแก ตําแหนงที่มีอํานาจและหนาที่ในการบริหารงานทั่วไปในสํานักงานอธิการบดีหรือสํานักงานวิทยาเขต
หรือในฐานะหัวหนาสวนราชการภายในสํานักงานอธิการบดี หรือในฐานะหัวหนาสวนราชการที่มีอํานาจและหนาที่ใน
การบริหารงานทั่วไปในคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึง่ แบงสวน
ราชการตามกฏหมายวาดวยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากหรือ
สูงมากเปน พิเศษที่ก .พ.อ. กํา หนด ซึ่งตํา แหนงประเภทผูบริห าร มี 2 ระดับดังตอไปนี้ คือ ตําแหนง ผูอํา นวยการ
สํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเทา และ ตําแหนงผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา นอกจากนี้ยังรวมไปถึงผูบริห ารของ
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
2. บุค ลากรสายวิช าการ ซึ่งอา งอิงจากขอ 2 ของประกาศฉบับดังกลาว วา ตําแหนงวิชาการเปน
ตําแหนงที่มีหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน การสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยคนควาในสาขาวิชา
การและวิชาชีพขั้นสูง การใหคําแนะนํา ปรึกษาแกนิสิตนักศึกษา การใหบริการทางวิชาการแกสังคมการทะนุบํารุง
ศิล ปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ ไดแ ก ตํา แหนงดังตอ ไปนี้ ศาสตราจารย รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย และอาจารย
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3. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งอางอิงจากขอ 5 6 7 และ 8 ของประกาศฉบับดังกลาว วา
สามารถจําแนกเปน
3.1 ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ไดแก ตํา แหนงปฏิบัติงานที่มีลักษณะเปนงานวิชาชีพที่
ตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาซึ่งไมอาจมอบหมายใหผูมีคุณวุฒิดานอื่นปฏิบัติงานแทนได
3.2 ตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ไดแก ตําแหนงปฏิบัติงานที่มีลักษณะเปนงานเชีย่ วชาญ
เฉพาะตามภารกิจหลักของหนวยงาน และจะตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาที่มีความสามารถและมี
ประสบการณเปนอยางสูงเฉพาะดาน ซึ่งจากตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ มี 5 ระดับ ไดแก
ระดับปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ
3.3 ตําแหนงประเภททั่วไป ไดแก ตําแหนงในฐานะผูปฏิบัติงานที่ตองใชผูสํา เร็จการศึกษา
ระดับต่ํากวาปริญญาตรีเพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ของตําแหนงนั้น โดยมีการจําแนกตามลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ
และคุณภาพของงานเปนหลัก หรือตําแหนงอื่นที่กําหนดใหเปนประเภททั่วไปตามประกาศฉบับดังกลาว
ซึ่งตําแหนงประเภททั่วไป มี 3 ระดับ ไดแก ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน และชํานาญงานพิเศษ
โดยการพัฒนาบุคลากรทั้งสามกลุมนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเห็นวาเพื่อใหเกิดความสําเร็จและ
เปนไปตามเปายุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จะตองดําเนินการพัฒนาบุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 ดาน ดังนี้
ดานที่ 1 การพัฒนาดานการดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
การพัฒนาดานนี้มหาวิทยาลัยจะเนนการพัฒนา เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดดํารงตําแหนงที่
สูงขึ้นตามสายการปฏิบัติงาน กลาวคือ สายวิชาการ มีเปาหมายในการพัฒนา เพื่อใหบุคลากรไดดํารงตําแหนงทาง
วิชาการและกาวขึ้นสูประเภทผูบริหาร สวนสายสนับสนุนวิชาการ มีเปาหมายในการพัฒนาใหไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงที่สูงขึ้นและกาวขึ้นสูประเภทผูบริหาร
ดานที่ 2 การพัฒนาดานคุณวุฒิการศึกษา
การพัฒนาดานนี้มหาวิทยาลัยจะเนนการพัฒนาเพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดพัฒนาคุณวุฒิ
การศึก ษา กลา วคือ สายวิช าการ มีเปาหมายในการพัฒนาเพื่อ ใหบุค ลากรมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญ ญาเอก
สวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีคุณวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นโดยเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและความตองการของ
มหาวิทยาลัย
ดานที่ 3 การพัฒนาดานสมรรถนะตามการปฏิบัติงาน
การพัฒนาดานนี้มหาวิทยาลัยจะเนนการพัฒนาเพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดพัฒนาสมรรถนะ
ตามการปฏิบัติงาน กลาวคือ สายวิชาการ มีเปาหมายในการพัฒนาสมรรถนะตางๆ ที่สามารถนํามาประยุกตใชในการ
เรียนการสอน สวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามตําแหนงของตนเอง รวมทั้ง
ผูบริหารของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยใหมีความพรอมและศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสามกลุมเพื่อใหเกิดการพัฒนาทั้งสามดานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ไดกําหนดรูปแบบของเครื่องมือตางๆ ซึ่งเปนตัวอยางเครื่องมือพัฒนาบุคลากรเพื่อใหหนวยงานสามารถ
นําไปใชในการพัฒนาบุคลากรตามระดับ ดังนี้
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เครื่องมือการ
พัฒนาบุคลากร

ลักษณะเฉพาะ

วัตถุประสงค /เปาหมาย

กลุมบุคลากร
ที่เปนเปาหมาย

1.การสอนงาน
(Coaching)

เนนอธิบายรายละเอียดของงาน
ไมจําเปนจะตองอยูในภาคสนาม
เทานั้น อาจจะเปนการสอนงาน
นอกภาคสนาม โดยสวนใหญ
หัวหนางานโดยตรงจะทําหนาที่
สอนงานใหกับบุคลากร

1.เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานผูสอนชี้ใหเห็น
แนวทางแกไข และใหบุคลากรคิดแกไขปญหาตอเอง
2. เพื่อพัฒนาอาชีพเปนการเตรียมใหพรอมกอนที่จะ
เลื่อนตําแหนงผูสอนตองทบทวนผลงานความสามารถ
ที่มีอยูและกําหนดเปาหมายในการสอนงานโดยเนน
การพัฒนาความสามารถในตําแหนงที่บุคลากรจะเลื่อน
ขึ้นไป เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นผูสอนจะตองคนหาความสามารถที่โดดเดน/
ที่ตองปรับปรุง และจัดลําดับความสําคัญของ
ความสามารถที่จะตองพัฒนา หรือตองการเสริม
และพัฒนา

1.บุคลากร
ประเภท
ผูบริหาร
2.บุคลากรสาย
วิชาการ
3.บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการ

2.การฝกอบรม
ในขณะทํางาน
(On the Job
Training :
OJT)

เนนการฝกอบรมในภาคสนาม
ฝกปฏิบัติจริง โดยมีผสู อนที่เปน
หัวหนางานหรือบุคคลที่ไดรับ
มอบหมายใหทําหนาที่ประกบ
เพื่ออธิบายและชี้แนะ ซึ่ง
เครื่องมือนี้จะเกิดประโยชนได
ถาใชคูกับการสอนงาน

ใชสําหรับบุคลากรใหมที่เพิ่งเขามาทํางาน สับเปลี่ยน
โอนยาย เลื่อนตําแหนง มีการปรับปรุงงานหรือตอง
อธิบายงานใหม ๆ เพื่อสอนใหบุคลากรทราบและเรียนรู
เกี่ยวกับคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
วิธีการปฏิบัติงาน ( Work Instruction) คู่มือการทํางาน
(Manual) ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการทํางาน
(Rules & Regulation) หรือเทคโนโลยีใหมๆเพื่อให
บุคลากรสามารถทํางานตามที่ไดรับมอบหมายไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

1.บุคลากร
ประเภท
ผูบริหาร
2.บุคลากรสาย
วิชาการ
3.บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการ

3.โปรแกรม
พี่เลี้ย ง
(Mentoring
Program)

เนนพัฒนาเรื่อ งจิตใจ
การปรับตัว การทํางานรวมกับ
ผูอื่นภายในองคการองคการบาง
แหงเรียก Buddy Program ซึ่ง
บุคลากรจะมีพี่เลี้ยงที่ไดรับ
คัดเลือกใหดูแลเอาใจใส และ
พูดคุยกับบุคลากรอยางไม
เปนทางการ

1. เพื่อดูแลและรักษาบุคลากรใหม ใหสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกับทุกคนในองคการไดอยางมีความสุข
สามารถปรับตัวเขากับองคการเพื่อนรวมงานและสภาพ
แวดลอมในการทํางานที่แตกตางจากองคการเดิมไดอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยมีพี่เลี้ยงทําหนาที่ในการสรางความ
สัมพันธ ความคุนเคยและบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
รวมทั้งเปนแบบอยาง (Role Model) ที่ดีใหแกบุคลากร
ใหม
2. เพื่อชวยบุคลากรที่กําลังจะปรับตําแหนงใหเติบโตขึ้น
ในองคการ พี่เลี้ยงจะทําหนาที่ใหขอมูลที่เปนประโยชน
ในการทํางานรวมถึงขอควรระวังและความขัดแยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากงานใหมที่ไดรับ มอบหมาย

1.บุคลากร
ประเภท
ผูบริหาร
2.บุคลากรสาย
วิชาการ
3.บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการ
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เครื่องมือการ
พัฒนาบุคลากร

กลุมบุคลากร
ที่เปนเปาหมาย

ลักษณะเฉพาะ

วัตถุประสงค /เปาหมาย

4.การ
หมุนเวียนงาน
(Job
Rotation)

เนนใหบุคลากรเวียนงานจาก
งานหนึ่งไปยังอีกงานหนึ่ง เพื่อ
เรียนรูงานนั้นตาม ระยะเวลาที่
กําหนดโดยสวนใหญมักใช
เปนเครื่อ งมือในการพัฒนา
ความสามารถของผูบริห าร
กอนการปรับตําแหนง/ระดับ

เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรใหเกิดการทํางาน
ที่หลากหลายดานเปนการเสริมสรางประสบการณของ
บุคลากรใหเรียนรูงานมากขึ้น จึงเหมาะสําหรับบุคลากร
ที่เตรียมความพรอมในการรับผิดชอบงานที่สูงขึ้น หรือ
เปนกลุมคนที่มีผลงานดีและมีศักยภาพสูง (High
Performance and High Potential)

1.บุคลากร
ประเภท
ผูบริหาร
2.บุคลากรสาย
วิชาการ
3.บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการ

5.การมอบหมาย
โครงการ
(Project
Assignment)

เนนการมอบหมายใหบุคลากร
รับผิดชอบโครงการระยะยาว
ไมสามารถทําใหเสร็จภายในวัน
หรือสองวัน เปนโครงการพิเศษ
ที่บุคลากรจะตองแยกตัวจาก
เดิมที่เคยปฏิบัติหรือเปน
โครงการที่เพิ่มขึ้นจากงาน
ประจําที่รับผิดชอบ

เพื่อใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะหหาจุดแข็งและ
จุดออนของบุคลากรจากโครงการที่มอบหมายให
บุคลากรไปปฏิบัติ เปนเครื่องมือในการฝกทักษะใน
การทํางาน (Skill-based) โดยเฉพาะทักษะเฉพาะ
ดานที่เกี่ยวของในงานนั้น บางองคการนํามาใชใน
การเลื่อนระดับตําแหนงงานการคัดเลือกหาบุคลากร
ดาวเดนและการหาผูสืบทอดทายาทตําแหนงงาน

1.บุคลากร
ประเภท
ผูบริหาร
2.บุคลากรสาย
วิชาการ
3.บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการ

เพื่อใหบุคลากรมีความรับผิดชอบในการเรียนรูและ
พัฒนาตนเองโดยไมจําเปนตองใชชวงเวลาในการ
ปฏิบัติงานเทานั้น บุคลากรสามารถแสวงหาโอกาสเรียน
รูไดดวยตนเองผานชองทางการเรียนรูและสื่อตางๆ
ที่ตองการได วิธีนี้เหมาะกับบุคลากรที่ชอบเรียนรู
และพัฒนาตนเองอยูเสมอ (Self-Development)
โดยเฉพาะกับบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีและ
มีศักยภาพในการทํางานสูง (Talented People)

1.บุคลากร
ประเภท
ผูบริหาร
2.บุคลากรสาย
วิชาการ
3.บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการ

6.การเรียนรูดวย เนนการฝกฝนฝกปฏิบัติดวย
ตนเอง (Selfตนเองจากแหลง/ ชองทางการ
เรียนรูตาง ๆ เชนอานหนังสือ
Learning)
หรือศึกษาระบบงานจาก Work
Instruction หรือ
คนควาขอมูลผานInternet หรือ
เรียนรูจาก e Learning หรือ
สอบถามผูรู

จากเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรตางๆ ทั้ง 6 เครื่องมือดังกลา วขา งตนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ไดนํามาเปนตัวอยางในการพัฒนาบุคลากรทั้งสามกลุมเพื่อพัฒนาใหมีความกาวหนาทั้งสามดาน ไดแก การพัฒนาดาน
การดํา รงตํา แหนงที่สูงขึ้น การพัฒนาใหมีคุณวุฒิก ารศึก ษาที่สูงขึ้น และการพัฒ นาสมรรถนะในการปฏิบัติง าน
โดยมหาวิทยาลัยมุงหวังใหหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยไดนําเอารูปแบบของเครื่องมือตางๆ ไปสงเสริมการพัฒนา
บุคลากรของหนวยงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหบุคลากรของหนวยงานตนเองมีการพัฒนาศักยภาพในการทํางานอันจะ
สงผลใหการดําเนินการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น พรอมทั้งยังทําใหการดําเนินงานตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว ซึ่งหากหนวยงานใดเห็นวาเครื่องมืออื่นๆ ที่นอกเหนือ จาก
เครื่องมือที่มหาวิทยาลัยไดยกมาแสดงไวก็สามารถนํามาใชเปนเครื่องมือเพื่อพัฒนาบุคลากรของตนเองเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาไดเชนเดียวกัน
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จากนโยบายการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ไดกําหนดไวประกอบกับมหาวิทยาลัย
ไดนอมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และ
พระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน อีกทั้งให
หนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย สามารถนํานโยบายการพัฒนาบุคลากรทั้งสามดานไปสูการปฏิบัติของหนวยงานตางๆ
ไดอยางสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน โดยมหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
มีเปาประสงค เพื่อใหเกิดการจัดการที่มีประสิทธิภาพและคลองตัวในการบริหารงานดานตางๆ โดยมีกลยุทธการสงเสริม
บุคลากรที่เปนคนดี คนเกง ใหพัฒนาและแสดงออกถึงความรู ความสามารถและศักยภาพ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและ
ทองถิ่นอยางเต็มที่ และมีมาตรการของกลยุทธ คือ การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและ
เพื่อใหเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจึงได กําหนดกลยุทธ ดังนี้
กลยุทธที่ 1 การบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร ประกอบดวยการดําเนินการ ดังนี้
1.1 กองทุนพัฒนาบุคลากร โดยมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อดําเนินการ
บริหารกองทุนในรูปของคณะกรรมการ โดยใหการดําเนินการเปนไปตามระเบียบ ประกาศ ของกองทุนพัฒนาบุคลากร
ซึ่งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร จะมีหนาที่ในการพิจารณา เพื่อใหการสนับสนุนทั้งบุคลากรสายวิชาการและ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในกรณีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากร เชน การใหทุนศึกษาตอระดับปริญญาเอก หรือ
ปริญญาโท การใหทุนไปฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนความรู และทุนเผยแพรผลงานทางวิชาการ
ทุกประเภท รวมถึงการจัดทําและเสนอผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ รวมถึงการพิจารณารางวัลตอบแทนในการ
ดําเนินการจัดทําเอกสารเพื่อเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ดังนี้
 ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 40,000 บาท
 ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 80,000 บาท
 ระดับศาสตราจารย จํานวน 120,000 บาท
1.2 การจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากรโดยมหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบพัฒนาบุคลากร
ใหเพื่อสนับ สนุนบุค ลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ โดยใหบุค ลากรพัฒ นาตนเองตามภาระการ
ปฏิบัติงานของตนเอง รวมถึงการพัฒนาตามความสนใจที่สอดคลองกับบทบาทและภาระหนาที่งานที่รับผิดชอบ ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย จํานวน 5,000 บาท/คน/ปงบประมาณ รวมถึงการที่มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดสงบุคลากร
ในทุกระดับฝกอบรมกับหนวยงานภายนอกเพื่อเขารวมการพัฒนาซึ่งไดจัดขึ้นตามหัวขอการพัฒนาตางๆ
1.3 การสรรหาบุคลากรเพื่อ ปฏิบัติง าน โดยมหาวิทยาลัย จะดําเนินการสรรหาบุคลากร
ประเภทตา งๆ ทั้งสายวิชาการและสายสนับ สนุนวิชาการ เพื่อใหบุคลากรที่มหาวิทยาลัยสรรหาเขา มาสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม กอใหเกิดการสราง พัฒนา และถายทอดงานใหกับบุคลากรอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
อยางเหมาะสมที่สุด โดยมหาวิทยาลัยมีแนวทางการสนับสนุนการจัดจางบุคลากรเพิ่มเติมดานตางๆดังนี้ สายวิชาการ
มหาวิทยาลัยมีการจัดจางบุคลากรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการและผูที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อรักษา
จํานวนของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัย สวนสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดจาง
ผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ เพื่อใหเขามาปฏิบัติงาน พรอมทั้งมีการวางแผนและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานในดานภารกิจ
สนับสนุนของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งพัฒนากระบวนการ เพื่อใหการดําเนินการในการสรรหาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
โดยดําเนินการผานกลไกการพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณากําหนดขั้นตอนใหเกิด
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ความเหมาะสมและใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการ จะกําหนดกระบวนการสรรหา
ดวยวิธีที่หลากหลายในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เพื่อใหหนวยงานตางๆ มีบุคลากรในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจอยางเพียงพอและเหมาะสมตามความจําเปน
กลยุทธที่ 2 การพัฒนาผูบริหาร ประกอบดวยการดําเนินการ ดังนี้ สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรที่
จะกาวขึ้นสูตําแหนงประเภทผูบริหาร ไดพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการบริหารผานโครงการพัฒนาทักษะดานการ
บริหาร และโครงการจัดสงบุคลากร อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะดานการบริหารทั้งนี้เพื่อใหเปนไป
ตามมาตรฐานกําหนด ตําแหนงประเภทผูบริหาร ระดับผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเทา รวมไปถึงระดับ
ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาที่กําหนดวาตองมีประสบการณเกี่ยวของกับงานและระยะเวลาของตําแหนงที่จะแตงตั้ง
ตามที่สภาอุดมศึกษากําหนด และตองผานการอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ.รับรอง หรือผานการอบรมหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง ที่ ก.พ.อ.กําหนด และรับรองหนวยงานที่จัด เชน การฝกอบรม
หลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง (สายสนับสนุน) เปนตน อีกทั้งสนับสนุนและสงเสริมการเรียนรู เขารวม
อบรม แลกเปลี่ยนประสบการณ ศึกษาดูงานแกผูบริหารของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
กลยุทธที่ 3 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ประกอบดวยการดําเนินการ ดังนี้
3.1 สนับสนุนกระบวนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในระดับผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารยและศาสตราจารย โดยดําเนินการในรูปแบบตางๆ พรอมทั้งพัฒนากระบวนการสนับสนุนในการดําเนิน
การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหตอเนื่องและเปนระบบ ทั้งในรูปแบบของ การฝกอบรม การสัมมนา การศึกษา
ดูงาน และการจัดหาพี่เลี้ยง รวมถึงพัฒนาสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงาน เพื่อใหมีแรงผลักดันในการดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ เชน การพัฒนากฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ อีกทั้งควบคุมใหมีภาระงานเปน
ตามมาตรฐานภาระงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและ/หรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
โดยใหปฏิบัติการสอนในภาคปกติ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด และการสอนในภาคพิเศษดวย
จํานวนคาบที่เหมาะสม และกําหนดใหการดําเนินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนหนาที่หลักของสายวิชาการ
3.2 สนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาใหมีคุณวุฒิวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก โดย
พิจารณาสนับสนุนการศึกษาตอ เพื่อใหมีคุณวุฒิปริญญาเอก เมื่อปฏิบัติงานครบ 1 ป ซึ่งพิจารณาสนับสนุนใหศึกษา
ในหลักสูตรในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ตามหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่ไดรับการรับรอง ทั้งนี้การใหความ
สนับสนุน ขึ้นอยูกับความจําเปนของมหาวิทยาลัย เมื่อพิจารณาแลว จะตองไมกระทบตอศักยภาพของหลักสูตร และ
การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
3.3 สนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองตอรูปแบบ
การสอนในปจจุบัน เพื่อรองรับรูปแบบการสอนที่มีการบูรณาการความรูที่หลากหลายผานกระบวนการทางเทคโนโลยี
เพื่อใหสามารถเขาถึงผูเรียนไดทุกกลุมเปาหมาย
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3.4 สนับ สนุนการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่จําเปนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรีกําหนด ซึ่งประกอบดวยสมรรถนะหลัก ไดแก การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม และการทํา งานเปนทีม รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ไดแก ใสใจและพัฒนานักศึกษา ความเขา ใจองคกรและระบบราชการ ศิล ปะการสื่อสารจูงใจ
ความผูกพันที่มีตอองคกร การสรางสัมพันธภาพ และการสืบเสาะหาขอมูล
กลยุทธที่ 4 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประกอบดวยการดําเนินการ ดังนี้
4.1 สนับสนุนกระบวนการขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้นในระดับ ชํานาญการ/ชํานาญงาน
หรือระดับชํานาญการพิเศษ/ชํานาญงานพิเศษ เปนตน รวมถึงการเปลี่ยนตําแหนงเพื่อใหตรงกับการภาระงานที่ปฏิบัติ
ในปจจุบันเพื่อใหเกิดความกาวหนาในตําแหนง โดยดําเนินการในรูปแบบตางๆ พรอมทั้งพัฒนากระบวนการสนับสนุน
ในการดําเนินการขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้นใหตอเนื่องและเปนระบบ ทั้งในรูปแบบของการฝกอบรม การเขาสัมมนา
การศึกษาดูงาน และการจัดหาพี่เลี้ยงรวมถึงพัฒนาสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงาน ๆ เพื่อใหมีแรงผลักดันในการดํารงตํา
แหนงที่สูงขึ้น เชน การพัฒนากฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น อีกทั้งควบคุมใหมีภาระงานเปน
ไปตามมาตรฐาน
4.2 สนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาใหมีคุณวุฒิวุฒิการศึกษาระดับที่สูงขึ้นโดยพิจารณา
สนับสนุนการศึกษาเพื่อใหมีคุณวุฒิที่เหมาะสมกับ การปฏิบัติงาน เมื่อปฏิบัติ งานครบ 1 ปซึ่งพิจารณาสนับสนุนให
ศึกษาในหลักสูตรในเวลาและนอกเวลาราชการในหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่ไดรับการรับ รอง ทั้งนี้การใหความ
สนับสนุนขึ้นอยูกับความจําเปนของมหาวิทยาลัย เมื่อพิจารณาแลวจะตองไมกระทบตอการปฏิบัติงานของหนวยงาน
4.3 สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่จําเปนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กําหนด ซึ่งประกอบดวยสมรรถนะหลัก ไดแก การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม และการทํางานเปนทีม รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะตามลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ ไดแก การคิดวิเคราะห การดําเนินการเชิงรุก การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน ความยืดหยุน
ผอนปรน ความผูกพันที่มีตอองคกร และความเขาใจผูอื่น
การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร
จํานวน 3 กลุม คือ บุคลากรประเภทผูบริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ทั้ง 3 ดาน
ไดแก ดานการพัฒนาการดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ดานการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น และดานการพัฒนาสมรรถนะ
ตามการปฏิบัติงาน โดยมีกลยุทธสําหรับการพัฒนา จํานวน 4 กลยุทธ คือ การบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาผูบริหาร การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
3.4 วิสัยทัศนของแผนพัฒนาบุคลากร
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จําเปนเพี่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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3.5 ขัน้ ตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหเกิดผลดีตอมหาวิทยาลัยโดยผาน
กลยุทธในการพัฒนา จํา นวน 4 กลยุทธ คือการบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาผูบ ริหาร การพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีกระบวนการ
และขั้นตอนในการดําเนินการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ดังตอไปนี้
1. ศึกษาเกณฑมาตรฐานและขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของ ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
2. วิเคราะหสถานการณดวย SWOT Analysis
3. สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากรของแตละหนวยงาน
4. กําหนดกรอบเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรเชิงนโยบาย
5. คณะกรรมการดําเนินการจัดทํารางและรูปเลมแผนพัฒนาบุคลากรจัดทํารางแผนพัฒนาบุคลากร
6. ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุค ลากรฯ เพื่อพิจารณาแผนการพัฒนาบุค ลากร เพื่อให
ความเห็นชอบ หากไมเห็นชอบ คณะกรรมการดําเนินการจัดทํารา งและรูปเลมแผนพัฒนาบุค ลากร ดํา เนินการ
ปรับปรุงแกไขรางแผนพัฒนาบุคลากร
7. ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหความเห็นชอบ
หากไมเห็นชอบ คณะกรรมการดําเนินการจัดทํารางและรูปเลมแผนพัฒนาบุคลากร ดําเนินการปรับปรุงแกไข
แผนพัฒนาบุคลากร
8. นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแผนการพัฒนาบุคลากร หากไมเห็นชอบ คณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ดําเนินการปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาบุคลากร
9. เมื่อสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรเรียบรอยแลว ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร
เพื่อใหบุคลากรรับทราบ
ดังแสดงในภาพที่ 10 ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
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เริ่มกระบวนการ
ศึกษาเกณฑมาตรฐาน และขอกําหนดที่เกี่ยวของ
วิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis)
สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากรของแตละหนวยงาน
กําหนดกรอบเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร
คณะกรรมการดําเนินการจัดทํารางและรูปเลมแผนพัฒนาบุคลากร
จัดทํารางแผนพัฒนาบุคลากร
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร
ไมผาน
ผาน

การพิจารณา

คณะกรรมการดําเนินการจัดทํารางและ
รูปเลมแผนพัฒนาบุคลากรดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาบุคลากร

ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร
ไมผาน
ผาน

การพิจารณา

คณะกรรมการดําเนินการจัดทํารางและ
รูปเลมแผนพัฒนาบุคลากรดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาบุคลากร

นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร
ไมผาน
ผาน

การพิจารณา

ประกาศแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อใหบุคลากรรับทราบ
สิ้นสุดกระบวนการ

ภาพที่ 10 ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

คณะกรรมการดําเนินการจัดทํารางและ
รูปเลมแผนพัฒนาบุคลากรดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาบุคลากร
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3.6 แนวทางการพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีแนวทางการพัฒนาบุคลากร ดังตอไปนี้
1. การศึกษาเกณฑมาตรฐานและขอกําหนดที่เกี่ยวของ
2. การสํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากรของแตละหนวยงาน
3. การกําหนดกรอบเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร
4. การพิจารณาแนวทางการจัดทํารางแผนพัฒนาบุคลากร
5. การกําหนดเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร
6. การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
7. การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
8. การจัดทํา/ปรับปรุง ฐานขอมูลการพัฒนาบุคลากร
ดังแสดงในภาพที่ 11 แนวทางการพัฒนาบุคลากร
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7

8

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร

การจัดทํา/ปรับปรุง ฐานขอมูลการพัฒนาบุคลากร

- แบบการติดตามและประเมิ นผล

- ระบบฐานข อมู ลบุ คลากร (MIS)

โครงการตามแผนพัฒ นาบุ คลากร

- สมุ ดประวัติ กพ.7

การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

6

- การกําหนดกลุ มเป าหมาย, กลยุ ทธ

การกําหนดเครือ
่ งมือการพัฒนาบุคลากร

ในการพัฒ นาและเปาประสงค

- การสอนงาน
- การฝกอบรมในขณะทํา งาน
- โปรแกรมพี่เลี้ ยง

5

- การหมุ นเวี ยนงาน
- การมอบหมายโครงการ
- การเรี ยนรู ดวยตนเอง

การพิจารณาแนวทางการจัดทํา

4

การศึกษาเกณฑมาตรฐานและขอกําหนด
ทีเ่ กีย
่ วของ

รางแผนพัฒนาบุคลากร
- การประชุ มคณะกรรมการจั ดทํา แผนฯ
- การประชุ มกรรมการบริ หารมหาวิทยาลั ย

- แผนการศึ กษาแห งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579)
- ประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ เรื่ อง มาตรฐานการอุ ดมศึกษา พ.ศ.2561

3

- มาตรฐานการศึ กษาของสํานั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา
- แนวทางการพัฒ นาบุ คลากรตามมาตรฐานและแนวทางการกํา หนดความรู
ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะที่ จํา เปน สํ า หรั บตํา แหน งขา ราชการ

การกําหนดกรอบเปาหมาย
ในการพัฒนาบุคลากร
- เกณฑประกั นคุณภาพการศึ กษา
- คา เป าหมายการพัฒนาบุคลากรตามการ

พลเรื อนในสถาบันอุ ดมศึ กษา ก.พ.อ

ประเมิ นความสามารถของหน วยงาน

- ยุ ทธศาสตร มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ ระยะ 20 ป
- แผนปฏิ บัต ิการมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏธนบุ รีเพื่อพัฒ นาท องถิ่ น ระยะที่ 1
- ขอมู ลบุคลากรมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏธนบุ รี
- ขอมู ลความตองการการพัฒ นาบุ คลากรมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏธนบุ รี
- มาตรฐานการศึ กษาของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
- การประกั นคุณภาพการศึ กษามหาวิ ทยาลัยราชภั ฏธนบุ รี

2

การสํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากร
ของแตละหนวยงาน
- การสํา รวจความตองการการพัฒนารายบุ คคลโดยใช Google forms

1

ภาพที่ 11 แนวทางการพัฒนาบุคลากร
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ดังนั้นแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจําปพ.ศ.2563-2567 จึงไดมีการกําหนด
วิสยั ทัศนของแผนพัฒนาบุคลากร คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดรบั การพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะทีจ่ าํ เปนเพี่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ าน สูการกําหนดกลยุทธทั้ง 4 กลยุทธ
ไดแก กลยุทธที่ 1 การบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร
โดยมีเปาประสงค คือ
1. มีระบบ กลไกและการดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธธิภาพ
2. มีทรัพยากรสนับสนุนการดําเนินงานอยางเพียงพอ
กลยุทธที่ 2 การพัฒนาผูบ ริหาร
โดยมีเปาประสงค คือ
1. ผูบ ริหาร มีสมรรถนะและทักษะทางการบริหารในระดับสูง
2. ผูบ ริหาร มีความรูความเขาใจในหลักการตางๆเพื่อใชในการบริหาร เชน กฎหมาย
การบริหารงานการศึกษา
กลยุทธที่ 3 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
โดยมีเปาประสงค คือ
1. บุคลากรสายวิชาการที่เขาสูตาํ แหนงทางวิชาการมีจาํ นวนสูงขึ้น
2. บุคลากรสายวิชาการทีม่ ีวฒ
ุ ิปริญญาเอกมีจาํ นวนสูงขึ้น
3. บุคลากรสายวิชาการมีสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัตงิ านดานวิชาการในระดับสูง
กลยุทธที่ 4 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
โดยมีเปาประสงค คือ
1. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทีค่ ุณสมบัตคิ รบถวนและเหมาะสมไดดาํ รงตําแหนงสูงขึ้น
2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีคุณวุฒิสงู ขึ้น
3. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงานดานการสนับสนุน
วิชาการในระดับสูง
ทั้งนี้จากกลยุทธทั้ง 4 ที่ไดกลาวมาแลวนั้น ไดมีการกําหนดเปาประสงค แนวทางการดําเนินการและโครงการ
กิจกรรมทีส่ าํ คัญ เปนแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจําปพ.ศ.2563-2567 ดังแสดงในภาพที่ 12
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แผนพั
แผนพัฒฒนาบุ
นาบุคลากรมหาวิ
คลากรมหาวิทยาลั
ทยาลัยราชภั
ยราชภัฏธนบุ
ฏธนบุรี รระยะ
ี ระยะ5 5ปี ปี(พ.ศ.2563-2567)
(พ.ศ.2563-2567)
วิสัยทัศน์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะทีจําเป็ นเพีอประสิ ทธิผลและประสิทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
กลยุทธ์

กลยุทธ์ที 1
การบริ หารจัดการ
การพัฒนาบุคลากร

กลยุทธ์ที 2
การพัฒนผูบ้ ริ หาร

1.มีระบบ กลไกและ
การดําเนินงานด้าน
การพัฒนาบุคลากร
ทีมีประสิ ทธธิภาพ
เป้ าประสงค์ 2.มีทรัพยากรสนับสนุน
การดําเนินงานอย่าง
เพียงพอ

1.ผูบ้ ริ หารมีสมรรถนะและ
ทักษะทางการบริ หารใน
ระดับสูง
2.ผูบ้ ริ หารมีความรู้
ความเข้าใจในหลักการ
ต่างๆ เพือใช้ในการ
บริ หาร เช่น กฎหมาย
การบริ หารงานการศึกษา

1.แต่งตังคณะกรรมการ
และดําเนินงานด้าน
การพัฒนาบุคลากร
2.จัดสรรงบประมาณ
สําหรับดําเนินงาน
ด้านการพัฒนาบุคลากร
3.จัดทําระบบสารสนเทศ
แนวทางการ ในการพัฒนาบุคลากร
ดําเนินการ 4.ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ของการพัฒนาบุคลากร
ผ่านสื อต่างๆทีหลากหลาย

1.ส่งเสริ มและสนับสนุน
ให้บุคลากรระดับกําหนด
นโยบายและผูบ้ ริ หาร
พัฒนาสมรรถนะและ
ทักษะในการบริ หาร
2.ส่งเสริ มและสนับสนุน
ให้บุคลากรระดับกําหนด
นโยบายและผูบ้ ริ หารสร้าง
เครื อข่ายและเข้าร่ วมอบรม
หลักการทีเกียวข้องเพือใช้
ในการบริ หาร

1.โครงการประชุมกรรมการ
กองทุนพัฒนาบุคลากร
2.โครงการราชภัฏโพล
3.โครงการจัดทําระบบสารสนเทศ
ในการพัฒนาบุคลากร
4.โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
การพัฒนาบุคลากร
5.โครงการพัฒนากฎระเบียบ
ทีเกียวข้องในการพัฒนาบุคลากร
6.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
การสรรหาบุคลากร
7. โครงการพัฒนาองค์ความรู้
การบริ หารค่าตอบแทน
8.โครงการจัดทําแผนปฏิบตั ิการ
ประจําปี
9.โครงการพัฒนารู ปแบบการให้
บริ การ
10.โครงการแลกเปลียนเรี ยนรู้
สู่ การพัฒนา
11.โครงการลดความเสี ยงในการ
ดําเนินงาน
12.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่ งเสริ มทักษะการทํางาน
ของบุคลากร

1.โครงการจัดส่งบุคลากร
อบรม สัมมนา เพือ
พัฒนาสมรรถนะ และ
ทักษะด้านการบริ หาร
2. โครงการอบรบผูบ้ ริ หาร
มหาวิทยาลัย
3.โครงการอบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน เพือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรระดับ
กําหนดนโยบาย
4.โครงการฝึ กอบรม
หลักสูตรผูบ้ ริ หาร
ด้านกฎหมาย
5.โครงการแลกเปลียนเรี ยนรู้
สร้างเครื อข่ายและการ
พัฒนาระดับผูบ้ ริ หาร
6.โครงการพัฒนาบุคลากร
ผ่านการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
และสื อออนไลน์
7. โครงการพัฒนาบุคลากร
เพือเสริ มสร้างคุณธรรม
จริ ยธรรมและหลัก
ธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที 3
การพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการ

กลยุทธ์ที 4
การพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ

1.บุคลากรสายวิชาการทีเข้าสู่ตาํ แหน่ง
ทางวิชาการมีจาํ นวนสูงขึน
2.บุคลากรสายวิชาการทีมีวุฒิปริ ญญาเอก
มีจาํ นวนสูงขึน
3.บุคลากรสายวิชาการ
มีสมรรถนะและทักษะ
ในการปฏิบตั ิงานด้าน
วิชาการในระดับสูง

1.บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการทีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและเหมาะสม
ได้ดาํ รงตําแหน่งสูงขึน
2.บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการมีคุณวุฒิสูงขึน
3.บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการมีสมรรถนะและ
ทักษะในการปฏิบตั ิงาน
ด้านการสนับสนุนวิชาการ
ในระดับสู ง

1.ส่งเสริ มสนับสนุนให้บุคลากรสาย
วิชาการเข้าสู่ตาํ แหน่งทางวิชาการ
2.ส่งเสริ มสนับสนุนให้บุคลากรสาย
วิชาการศึกษาระดับปริ ญญาเอก
3.ส่งเสริ มสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการ
พัฒนาสมรรถนะและทักษะในการ
ปฏิบตั ิงาน ด้านวิชาการ

1.ส่งเสริ มสนับสนุน
ให้บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการดํารงตําแหน่งทีสูงขึน
2.ส่งเสริ มสนับสนุนให้
บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการศึกษาต่อ
3.ส่งเสริ มสนับสนุน
บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการพัฒนาสมรรถนะ
และทักษะการปฏิบตั ิงาน
ด้านการสนับสนุนฯ

1.โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตาํ แหน่ง
ทางวิชาการ ผศ รศ ศ
2.โครงการให้ทุนการศึกษา
3.โครงการพัฒนา
3.1 สมรรถนะหลัก
3.2 สมรรถนะด้านการสอน
3.3 ทักษะต่างๆ
4. โครงการให้ความรู้เกียวกับการกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ
5.โครงการแลกเปลียนเรี ยนรู้
สร้างเครื อข่ายและการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ
6. โครงการพัฒนาบุคลากร
โรงเรี ยนสาธิตฯ
7.โครงการพัฒนาบุคลากรผ่านการเรี ยนรู้
ด้วยตนเองและสือออนไลน์
8. โครงการพัฒนาบุคลากร
เพือเสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรมและ
หลักธรรมาภิบาล
9. โครงการแลกเปลียนบุคลากร
เพือพัฒนาองค์ความรู ้และ
การปฏิบตั ิงานกับหน่วยงานภายนอก

1. โครงการให้ความรู้ดา้ น
การกําหนดระดับตําแหน่ง
สายสนับสนุนวิชาการ
2. โครงการให้ความรู้บุคลากร
เกียวกับการขอรับทุน
จากกองทุนการศึกษา
3.โครงการพัฒนา
3.1 สมรรถนะหลัก
3.2 สมรรถนะด้านการ
ปฏิบตั ิงาน
3.3 ทักษะต่างๆ
4. โครงการแลกเปลียนเรี ยนรู ้
สร้างเครื อข่ายและการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
5.โครงการพัฒนาบุคลากร
ผ่านการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
และสือออนไลน์
6. โครงการพัฒนาบุคลากร
เพือเสริ มสร้างคุณธรรม
จริ ยธรรมและหลักธรรมาภิบาล
7. โครงการแลกเปลียนบุคลากร
เพือพัฒนาองค์ความรู้และการ
ปฏิบตั ิงานกับหน่วยงานภายนอก

ภาพที่ 12 แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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3.7 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหแตละคณะดําเนินการกําหนดเกณฑของคาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร
ในดา นตางๆ ประกอบดว ย ดา นการกําหนดตํา แหนงทางวิช าการ และดา นการศึกษาตอระดับปริญ ญาเอก โดย
มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหจํานวนบุคลากร สายวิชาการของมหาวิทยาลัยมีจํานวนดานการดํารงตําแหนงทางวิชาการ
และคุณวุฒิการศึกษาปริญญาเอก เปนไปตามมาตรฐานอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
มหาวิทยาลัยไดนําคาเปาหมายของแตละคณะที่ผานการวิเคราะหเปนอยางดีนํามากําหนดเปนแผนพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย เปา หมายในการพัฒนาบุคลากรดา นการกํา หนดตํา แหนงทางวิ ช าการ และดา นการศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอกโดยมีรายละเอียด จําแนกเปนคณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.7.1 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ภายใตแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระยะ 5ป (พ.ศ.2563-2567) นี้ แตละคณะจะ
ดําเนินการตาม เพื่อใหบรรลุซึ่งเปาหมายของการพัฒนาบุคลากรที่ไดกําหนดไวโดยเมื่อสิ้นสุดแผนฯ ปพ.ศ.2567 จะมี
จํานวนผูดาํ รงตําแหนงทางวิชาการดังตอไปนี้
- คณะครุศาสตร กําหนดเปาหมายวาจะมี ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ
ศาสตราจารย จํานวน 32 13 และ 2 คน ตามลําดับ ซึ่งคิดเปนรอยละ 68.09 27.66 และ 4.26 ของบุคลากร
สายวิชาการทั้งหมดในปพ.ศ.2567 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาบุคลากรฯ
- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกําหนดเปาหมายวาจะมี ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย จํานวน 44 10 และ 2 คน ตามลําดับ ซึ่งคิดเปนรอยละ 72.13 16.39
และ 3.28 ของบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดในปพ.ศ.2567 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาบุคลากรฯ
- คณะวิทยาการจัดการ กําหนดเปาหมายวาจะมี ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย จํานวน 52 11 และ - คน ตามลําดับ ซึ่งคิดเปนรอยละ 78.78 16.68 และ – ของบุคลากร
สายวิชาการทั้งหมดในปพ.ศ.2567 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาบุคลากรฯ
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกําหนดเปาหมายวาจะมี ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย จํานวน 30 3 และ - คน ตามลําดับ ซึ่งคิดเปนรอยละ 58.82 5.88 และ
- ของบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดในปพ.ศ.2567 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาบุคลากรฯ
ทั้งนี้สามารถจําแนกเปนรายละเอียดภาพรวมของแตละคณะ ดัง ตารางที่ 23-26
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ตารางที่ 23 แผนพัฒนาบุคลากรซึ่งกําหนดจากคาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร
ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการคณะครุศาสตร
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 24 แผนพัฒนาบุคลากรซึ่งกําหนดจากคาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร
ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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
-
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ตารางที่ 25 แผนพัฒนาบุคลากรซึ่งกําหนดจากคาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร
ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ
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 ดานการกําหนดตําแหนง ทางวิชาการ
ป 2563
ป 2564
ป 2565
ป 2566
รอยละ การเปลี่ยน
รอย 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
-

ตารางที่ 26 แผนพัฒนาบุคลากรซึ่งกําหนดจากคาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร
ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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 ดานการกําหนดตําแหนง ทางวิชาการ
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
-
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3.7.2 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรวิชาการดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก
ภายใตแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระยะ 5 ป (พ.ศ.2563-2567) นี้ แตละคณะ
จะดําเนินการตามเพื่อใหบรรลุซึ่งเปาหมายของการพัฒนาบุคลากรที่ไดกําหนดไวโดยเมื่อสิ้นสุดแผนฯ ปพ .ศ.2567
จะมีจํานวนบุคลากรสายวิชาการระดับปริญญาเอก ดังตอไปนี้
- คณะครุศาสตร กําหนดเปาหมายวาจะมี จํานวนบุคลากรสายวิชาการระดับปริญญาเอก
จํานวน 36 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 78.26 ของบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดในปพ.ศ.2567 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา
บุคลากรฯ
- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกาํ หนดเปาหมายวาจะมี จํานวนบุคลากรสายวิชาการ
ระดับปริญญาเอก จํานวน 43 คน ซึง่ คิดเปนรอยละ 70.49 ของบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดในปพ.ศ.2567 เมื่อ
สิ้นสุดแผนพัฒนาบุคลากรฯ
- คณะวิทยาการจัดการ กําหนดเปาหมายวาจะมี จํานวนบุคลากรสายวิชาการระดับ
ปริญญาเอก จํานวน 28 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 42.43 ของบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดในปพ.ศ.2567 เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาบุคลากรฯ
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกําหนดเปาหมายวาจะมี จํานวนบุคลากรสายวิชาการ
ระดับปริญญาเอกจํานวน 24 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 47.06 ของบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดในปพ.ศ.2567 เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาบุคลากรฯ
ทั้งนี้สามารถจําแนกเปนรายละเอียดของแตละคณะ ดัง ตารางที่ 27-30
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ตารางที่ 27 แผนพัฒนาบุคลากรซึ่งกําหนดจากคาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร
ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอกคณะครุศาสตร
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 28 แผนพัฒนาบุคลากรซึ่งกําหนดจากคาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร
ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอกคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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
-

ตารางที่ 29 แผนพัฒนาบุคลากรซึ่งกําหนดจากคาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร
ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอกคณะวิทยาการจัดการ
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
-
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ตารางที่ 30 แผนพัฒนาบุคลากรซึ่งกําหนดจากคาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร
ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอกคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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
-
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3.8 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
3.8.1 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดานการกําหนดระดับตําแหนง
สายสนับสนุนวิชาการ
ภายใตแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระยะ 5 ป (พ.ศ.2563-2567) นี้ จัดทําการ
สํารวจความตองการในดานการกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการเปนรายบุคคล ในป พ.ศ.2563 - 2567
โดยมีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการรายละเอียดดังตอไปนี้ คือ
- ปพ.ศ. 2563 มีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการระดับชํานาญงาน
จํานวน - คน ระดับชํานาญงานพิเศษ จํานวน - คน ระดับชํานาญการ จํานวน 24 คน ระดับชํานาญการพิเศษ
จํานวน - คน ระดับเชี่ยวชาญ จํานวน - คน และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ จํานวน - คน
- ปพ.ศ. 2564 มีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการระดับชํานาญงาน
จํานวน - คน ระดับชํานาญงานพิเศษ จํานวน - คน ระดับชํานาญการ จํานวน 40 คน ระดับชํานาญการพิเศษ
จํานวน 1 คน ระดับเชี่ยวชาญ จํานวน - คน และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ จํานวน - คน
- ปพ.ศ. 2565 มีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ ระดับชํานาญงาน
จํานวน - คน ระดับชํานาญงานพิเศษ จํานวน - คน ระดับชํานาญการ จํานวน 31 คน ระดับชํานาญการพิเศษ
จํานวน 1 คน ระดับเชี่ยวชาญ จํานวน - คน และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ จํานวน - คน
- ปพ.ศ. 2566 มีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ ระดับชํานาญงาน
จํานวน - คน ระดับชํานาญงานพิเศษ จํานวน 1 คน ระดับชํานาญการ จํานวน 10 คน ระดับชํานาญการพิเศษ
จํานวน 5 คน ระดับเชี่ยวชาญ จํานวน 1 คน และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ จํานวน-. คน
- ปพ.ศ. 2567 มีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการระดับชํานาญงาน
จํานวน - คน ระดับชํานาญงานพิเศษ จํานวน - คน ระดับชํานาญการ จํานวน 12 คน ระดับชํานาญการพิเศษ
จํานวน 6 คน ระดับเชี่ยวชาญ จํานวน - คน และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ จํานวน – คน
ตารางที่ 31 เรื่องคาเปาหมายจากความตองการในดานการกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการของ
บุคลากรที่แสดงจํานวน (คน)
ระดับ

ความตองการในการกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ ในแตปพ.ศ.
พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

พ.ศ.2565

พ.ศ.2566

พ.ศ.2567

เชี่ยวชาญพิเศษ

-

-

-

-

-

เชี่ยวชาญ

-

-

-

1

-

ชํานาญการพิเศษ

-

1

1

5

6

ชํานาญการ

24

40

31

10

12

ชํานาญงานพิเศษ

-

-

-

1

-

ชํานาญงาน

-

-

-

-

-
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3.8.2 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดานการศึกษาตอ
ภายใตแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระยะ 5ป (พ.ศ.2563-2567) นี้ จัดทําการ
สํารวจความตองการในดานการกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการเปนรายบุคคล ในป พ.ศ.2563 - 2567
เมื่อพิจารณาความประสงคเรื่องการศึกษาตอ จําแนกตามหนวยงานตางๆ และปการศึกษาทีค่ าดวาประสงคจะเริม่
ศึกษาตอในระหวางป พ.ศ. 2563-2567 พบวา
- คณะครุศาสตร มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่คาดวาประสงคจะเริ่มศึกษาตอ ปพ.ศ. 2563 จํานวน - คน
ปพ.ศ. 2564 จํานวน 2 คน ปพ.ศ. 2565 จํานวน - คน ปพ.ศ. 2566 จํานวน - คน และปพ.ศ. 2567 จํานวน 1 คน
- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่คาดวาประสงคจะเริ่มศึกษาตอ
ปพ.ศ. 2563 จํานวน - คน ปพ.ศ. 2564 จํานวน - คน ปพ.ศ. 2565 จํานวน - คน ปพ.ศ. 2566 จํานวน - คน และ
ปพ.ศ. 2567 จํานวน - คน
- คณะวิทยาการจัดการ มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่คาดวาประสงคจะเริ่มศึกษาตอปพ.ศ. 2563
จํานวน - คน ปพ.ศ. 2564 จํานวน - คน ปพ.ศ. 2565 จํานวน - คน ปพ.ศ. 2566 จํานวน - คน และปพ.ศ. 2567
จํานวน - คน
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่คาดวาประสงคจะเริ่มศึกษาตอป
พ.ศ. 2563 จํานวน - คน ปพ.ศ. 2564 จํานวน - คน ปพ.ศ. 2565 จํานวน 1 คน ปพ.ศ. 2566 จํานวน - คน และ
ปพ.ศ. 2567 จํานวน - คน
- สํานักงานอธิการบดี มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่คาดวาประสงคจะเริ่มศึกษาตอ ปพ.ศ. 2563
จํานวน - คน ปพ.ศ. 2564 จํานวน 3 คน ปพ.ศ. 2565 จํานวน 6 คน ปพ.ศ. 2566 จํานวน 2 คน และปพ.ศ. 2567
จํานวน 2 คน
- สถาบันวิจัยและพัฒนา มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่คาดวาประสงคจะเริ่มศึกษาตอปพ.ศ. 2563
จํานวน - คน ปพ.ศ. 2564 จํานวน - คน ปพ.ศ. 2565 จํานวน 1 คน ปพ.ศ. 2566 จํานวน - คน และป พ.ศ. 2567
จํานวน - คน
- สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่คาดวาประสงคจะเริ่มศึกษาตอ
ปพ.ศ. 2563 จํานวน - คน ปพ.ศ. 2564 จํานวน 4 คน ปพ.ศ. 2565 จํานวน - คน ปพ.ศ. 2566 จํานวน - คน และ
ปพ.ศ. 2567 จํานวน - คน
- สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่คาดวาประสงคจะเริ่มศึกษาตอปพ.ศ. 2563
จํานวน - คน ปพ.ศ. 2564 จํานวน - คน ปพ.ศ. 2565 จํานวน - คน ปพ.ศ. 2566 จํานวน - คน และ ปพ.ศ. 2567
จํานวน - คน
- สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่คาดวาประสงคจะเริ่มศึกษาตอ
ปพ.ศ. 2563 จํานวน - คน ปพ.ศ. 2564 จํานวน - คน ปพ.ศ. 2565 จํานวน - คน ปพ.ศ. 2566 จํานวน - คน และ
ปพ.ศ. 2567 จํานวน - คน
- กลุมตรวจสอบภายใน มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่คาดวาประสงคจะเริ่มศึกษาตอปพ.ศ. 2563
จํานวน - คน ปพ.ศ. 2564 จํานวน - คน ปพ.ศ. 2565 จํานวน - คน ปพ.ศ. 2566 จํานวน - คน และป พ.ศ. 2567
จํานวน 1 คน
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ตารางที่ 32 เรื่องคาเปาหมายจากความประสงคเรื่องการศึกษาตอ ในแตละปพ.ศ.จําแนกตามหนวยงานตาง ๆ ใน
ระหวางป พ.ศ. 2563-2567
คณะ
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กลุมตรวจสอบภายใน
รวมทั้งสิ้น

ความประสงคเรื่องการศึกษาตอของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในแตละปพ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2563 2564 2565 2566 2567
รวม
2
1
3
1
1
3
6
2
2
13
1
1
4
4
-

9

8

2

1
4

1
23

3.9 โครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากร
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จากการสํารวจผานแบบฟอรมใน Google Forms ระหวางเดือนเมษายนถึง มิถุนายน พ.ศ. 2563 พบวา
ความตองการในการสัมมนาและประชุมรายละเอียดและหัวขอ มีหลากหลายความตองการ แตทั้งนี้สามารถสรุปรวม
เปนทักษะหรือความตองการที่จะพัฒนา โดยอาศัยการจําแนกตามการแบงประเภททักษะ ไดดังนี้
ทักษะทีส่ ําคัญและมีความจําเปนอยางมากตอการทํางานในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสามารถจําแนกไดเปน
2 ประเภทหลักๆ ไดแก Hard Skills กับ Soft Skills
1) Hard Skills
- เปนทักษะความสามารถความรูทางดานวิชาการและดานเทคนิคเกี่ยวของกับการทํางานดาน
เครื่องมือขอมูลที่เกี่ยวของกับการทํางานในแตละสายอาชีพ เพื่อใหมีความเชี่ยวชาญหรือชํานาญในงานและถือเปน
ทักษะแหงกฎหรือหลักเกณฑคงที่ โดยไมคํานึงถึงองคกรหรือบุคคลที่ทํางานดวย
- เปนตัวบงบอกถึงความฉลาด (Smarts) หรือความสามารถทางสติปญญา (IQ) เปนสมอง
ซีกซายศูนย รวมเกี่ยวกับเชิงตรรกะ
- เปนสิ่งที่สามารถวัดไดดวยความแมนยําสามารถสิ่งที่จับตองได (Tangible) อยูในรูปแบบ
เชิงปริมาณ หรือเปนรูปธรรม
- ตัวอยาง Hard Skillsเชน การอาน การเขียน การคํานวณ การทําบัญชี การเลนกีฬา
การเขียนโปรแกรม การวาดภาพ การทําวิจัย การทําอาหาร การใชเครื่องมือ ฯลฯ
2) Soft Skills
- เปนทักษะความสามารถ ความรูความเขาใจเกี่ยวของกับบุคคลบงบอกถึงบุคลิกภาพ คุณลักษณะ
นิสัย ทัศนคติ และพฤติกรรม ซึ่งจัดอยูในทักษะภายในบุคคล (Intrapersonal skills) และทักษะระหวางบุคคล
(Interpersonal skills) และถือเปนทักษะแหงกฎหรือหลักเกณฑที่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือยืดหยุนไดขึ้นอยูกับ
วัฒนธรรมขององคกรและบุคคลที่ทํางานดวย
- เปนตัวบงบอกถึงความฉลาดทางอารมณ (EQ) เปนสมองซีกขวา ศูนยรวมเกี่ยวกับอารมณ
- เปนสิ่งที่ยากตอการระบุ สามารถจับตองไดยาก (Intangible) และไมสามารถวัดไดดวย
ความแมนยํา โดยจะมีลักษณะเปนเชิงรูปธรรม
- ตัวอยาง Soft Skills เชน การมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอ ื่นการมีทัศนคติเชิงบวกการติดตอสื่อสารที่ดี
การโนมนาวใจ ความริเริ่มคิดสรางสรรค การทํางานเปนทีม ภาวะผูนํา ความยืดหยุน จริยธรรมในการทํางาน
การบริหารจัดการเวลา และการจัดการกับปญหาบางอยางที่เกิดขึ้นไดเปนอยางดีเปนตน ซึ่งทักษะเหลานี้คอนขาง
ดีกวาความถนัดทางดานเทคนิคหรือความรู ถือเปนทักษะที่ตองการของตลาดแรงงานตางๆ ในทุกสาขาอาชีพ
จึงสรุปไดวา Hard Skills เปนความสามารถทางดานสติปญญา (IQ) หรือเรียกวา “วิชาชีพ”
สวน Soft Skills เปนความสามารถทางดานอารมณ (EQ) หรือเรียกวา“วิชาประคองอาชีพ”การทํางานใหมีความสุข
และประสบความสําเร็จ ไมใชเพียงแคเกงอยางเดียว แตจะตองสามารถปรับตัวเขากับผูอ ื่นได เปนคนที่มคี ุณลักษณะ
ที่ดีตามความตองการขององคกร
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ทั้งนี้การจําแนก อาศัยการแบงตามประเภทบุคลากร คือ ประเภทผูบ ริหาร ประเภทสายวิชาการ
และประเภทสายสนับสนุนวิชาการ และจัดแบงประเภทเรื่องหรือหัวขอของความตองการในการพัฒนาตนเองผาน
รูปแบบวิธีการเขาการสัมมนา/ประชุม/อบรมที่ไดมีการสํารวจเรียบรอยแลว จําแนกขอมูลหัวขอของความตองการฯ
ตามกลุมของทักษะที่ตองการในการพัฒนาได ดังตอไปนี้
กรณีผบู ริหาร
บุคลากรประเภทผูบริหารควรไดการพัฒนาตนเองผานรูปแบบวิธกี ารเขาการสัมมนา/ประชุม/
อบรมตามกลุมของทักษะที่ตองการในการพัฒนา
1. Hard Skills ประเภทผูบ ริหาร ไดแกหลักสูตรและหลักการ
- การทํางานเปนทีมและการสรางเครือขายความรวมมือ เชน โครงการสัมมนาทาง
วิชาการ เพื่อสงเสริมและพัฒนาเครือขายนักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือขาย นบม.)
- ความรูค วามสามารถดานสมรรถนะทางการบริหาร
-หลักสูตผูบ ริหารระดับ ตน กลาง และสูง
- ความรูค วามเขาใจดานกฎหมาย
2. Soft Skills ประเภทผูบ ริหาร
2.1 คุณลักษณะผูบ ริหาร ไดแก สภาวะผูนาํ การมีวิสัยทัศนการวางกลยุทธภาครัฐ
ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยนการควบคุมตนเองการสอนงานและการมอบหมายงานทักษะการสรางจูงใจ
การสื่อสารภาพลักษณองคกร
2.2 ความรูค วามเขาใจและทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทลั หรือ Digital literacy
2.3 ความรูค วามสามารถทางดานภาษา เชน ภาษาอังกฤษ
กรณีประเภทสายวิชาการ
บุคลากรสายวิชาการ สวนใหญมแี นวโนมความตองการในการพัฒนาตนเองผานรูปแบบวิธีการเขา
การสัมมนา/ประชุม/อบรมที่ไดมีการสํารวจเรียบรอยแลว จําแนกขอมูลหัวขอของความตองการฯ ตามกลุม ของ
ทักษะที่ตองการในการพัฒนา
1. Hard Skills ประเภทสายวิชาการไดแก
1.1 การขอ/เขาสูตาํ แหนงทางวิชาการ
1.1.1 หลักเกณฑและวิธีการ
1.1.2 การทําผลงานทางวิชาการ
- การเขียนหนังสือ/ตํารา
- การเขียนบทความทางวิชาการ
1.2 ผลงานวิจัยและกระบวนการทําวิจัย
- ระเบียบวิธีวจิ ัยแบบใหมๆ
- สถิติที่ใชในการวิจัย
- รูปแบบการเขียนการอางอิงเอกสารตามหลักการจัดทําผลงานวิชาการ

- การเขียนขอเสนอการวิจัยสําหรับขอทุน เชน โครงการฝกอบรม
“สรางนักวิจัยรุนใหม” (ลูกไก) โครงการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยอยางไร
ใหไดรับทุนวิจัย การเผยแพรผลงานวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
2. Soft Skills ประเภทสายวิชาการ ไดแก
2.1 การจัดการเรียนการสอนและเทคโนโลยี
- การจัดการเรียนการสอนออนไลน
- การจัดทําระบบ E-learning
- การผลิตสื่อการเรียนการสอน
- Active learning
2.2 ความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับแผนงานตางๆ
- การประกันคุณภาพการศึกษา
- แผนกลยุทธ
- โครงการสัมมนานักบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อมุง เปาประสงค
(Objective and Key Results, OKR) ของมหาวิทยาลัย
2.3 ความรูค วามเขาใจและทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทลั หรือ Digital literacy
2.4 ความรูความสามารถทางดานภาษา เชน ภาษาอังกฤษ
2.5 การเรียนรูตลอดชีวิต (Life-Long Learning) หรือการเขาอบรมเพื่อตอยอด
องคความรูตามสาขาที่ตรงกับความตองการ สําเร็จการศึกษา ไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติงาน (การสอน)
กรณีประเภทสายสนับสนุนวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สวนใหญมแี นวโนมความตองการในการพัฒนาตนเอง
ผานรูปแบบวิธีการเขาการสัมมนา/ประชุม/อบรมที่ไดมีการสํารวจเรียบรอยแลว จําแนกขอมูลหัวขอของ
ความตองการฯ ตามกลุมของทักษะที่ตอ งการในการพัฒนา
1. Hard Skills ประเภทสายสนับสนุนวิชาการไดแก
1.1 ความรู ความเขาใจและทักษะทีจ่ าํ เปนในงาน
- ความรูตามตําแหนงงานที่ครองอยูโดยตรง
- การเขียนหนังสือราชการ และ รายงานการประชุม
- กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและมาตรฐานที่เกี่ยวของกับงาน
เชน ระเบียบพัสดุ ระเบียบเบิก-จาย ระเบียบการลา
1.2 การขอ/เขาสูตาํ แหนงสูงขึ้น
1.2.1 หลักเกณฑและวิธีการ
1.2.2 การประเมินคางาน
1.2.3 การเขียนและจัดทําผลงานทีแ่ สดงความเปนผูช าํ นาญการ/
ชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ
- คูมือปฏิบัตงิ าน ผลงานเชิงวิเคราะหหรือสังเคราะห
- งานวิจัย
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1.3 ผลงานวิจัยและกระบวนการทําวิจัย
- เทคนิคการเขียนขอผลงานวิจัย (Routine to Research, R2R)
- จริยธรรมการวิจัยในมนุษย สําหรับเจาหนาที่
- เทคนิคการสืบคนขอมูลงานวิจัยจากฐานขอมูลตางๆ
2. Soft Skills ประเภทสายสนับสนุนวิชาการไดแก
2.1 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร
2.2 ความรูค วามสามารถทางดานภาษา เชน ภาษาอังกฤษ
2.3 ความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับแผนงานตางๆ
- การประกันคุณภาพการศึกษา,
- แผนกลยุทธ
- โครงการสัมมนานักบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อมุง เปาประสงค
(Objective and Key Results, OKR) ของมหาวิทยาลัย
2.4 ความรูค วามเขาใจและทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทลั หรือ Digital literacy
2.5 ความรูค วามสามารถทางดานภาษา เชน ภาษาอังกฤษ
2.6 การเรียนรูตลอดชีวิต (Life-Long Learning)
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และเพื่อความสอดคลองกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีการกําหนดกลยุทธการพัฒนา
บุคลากรและมีเปาประสงค 4 ดาน ดังนี้
1. การบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรใหมีระบบ กลไกและการดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากรที่
มีประสิทธิภาพ และมีทรัพยากรสนับสนุนการดําเนินงานอยางเพียงพอ
2. การพัฒนาผูบริหาร โดยตระหนักถึงการพัฒนาทั้งผูบริหาร ใหสมรรถนะและทักษะทางการบริห าร
ในระดับสูง และมีความรูความเขาใจในหลักการตางๆ เพื่อใชในการบริหาร เชน กฎหมายการบริหารงานการศึกษา
3. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ใหมีบุคลากรดํารงตํา แหนงทางวิชาการจํา นวนเพิ่มขึ้น มีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตรงกับสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปดสอนและสามารถเปนศักยภาพใหแ กหลักสูตรได
จํานวนเพิ่มขึ้น มีสมรรถนะรวมถึงทักษะในการปฏิบัติงานในระดับสูงขึ้น
4. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ใหบุคลากรที่คุณสมบัติครบถว นและเหมาะสมไดดํา รง
ตําแหนงในระดับสูงขึ้น ตลอดจนมีคุณสมบัติและสมรรถนะรวมถึงทักษะในการปฏิบัติงานในระดับสูงขึ้น
ดังนั้นแผนพัฒนาบุค ลากรจึงมีกํา หนดโครงการ/กิจกรรมในการพัฒ นาบุคลากรผา นกระบวนการ
สัมมนา ประชุมและอบรมดังนี้
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ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2567
พ.ศ. 2566

1. การเผยแพร กฎ, ระเบียบ, ขอบังคับ,
หลักเกณฑและมาตรฐานที่เกี่ยวของกับงาน
2. การจัดทําขั้นตอนที่ชัดเจนสําหรับ
หลักเกณฑการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
เปาประสงค
มีระบบ กลไกและ
3. การอบรมเสริมสรางความรูดานกฎหมาย
การดําเนินงานดาน
4. การสงเสริมการสรางคุณธรรมความ
การพัฒนาบุคลากร
โปรงใสในการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ และ
5. การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
มีทรัพยากรสนับสนุนการ 6. การพิจารณาการแตงตั้งบุคคล
ดําเนินงานอยางเพียงพอ ใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
7. การพิจารณาการลาศึกษาตอ(ระดับ
ปริญญาโท-เอก)
8. การพิจารณาการใหทุนการศึกษา
บุคลากร จากกองทุนพัฒนาบุคลากร
9. การพัฒนาอื่นๆ
กลยุทธที่ 2
1. หลักสูตรผูบริหารระดับตน กลาง สูง
การพัฒนาบุคลากรระดับ 2. การพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยี
นโยบายและผูบริห าร
สารสนเทศสําหรับใชในการปฏิบัติงานและ
เปาประสงค
การบริหาร เพื่อใหเกิดความสะดวกยิ่งขึ้น
ผูบริหารมีสมรรถนะและ 3. การอบรบผูบริหารมหาวิทยาลัย
ทักษะทางการบริหารใน 4. การฝกอบรมผูบริห าร ดานกฎหมาย
ระดับสูง และมีความรู
5. การพัฒนาบุคลากรผานการเรียนรู
ความเขาใจในหลักการ
ดวยตนเองและสื่อออนไลน
ตางๆเพื่อใชในการบริหาร 6. การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสราง
เชน กฎหมาย
คุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล
การบริห ารงานการศึกษา 7. การพัฒนาอื่นๆ
กลยุทธที่ 1
การบริห ารจัดการการ
พัฒนาบุคลากร

พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564

โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2563

นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ผูรับผิดชอบหลัก

√

√

√

√

√

1. กองพัฒนาระบบบริหาร

√

√

√

√

√

2. กองพัฒนาระบบบริหาร

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

3. กลุมงานกฎหมายและวินัย
4. งานประกันคุณภาพ และ
ทุกหนวยงาน
5. กองพัฒนาระบบบริหาร
6. กองพัฒนาระบบบริหาร

√

√

√

√

√

7. กองพัฒนาระบบบริหาร

√

√

√

√

√

8.คณะกรรมการ

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

9. หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. กองพัฒนาระบบบริหาร
2. สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

3. กองพัฒนาระบบบริหาร
4. กลุมงานกฎหมายและวินัย
5. กองพัฒนาระบบบริหาร

√

√

√

√

√

6. กองพัฒนาระบบบริหาร

√

√

√

√

√

7. หนวยงานที่เกี่ยวของ
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ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2567

นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ผูรับผิดชอบหลัก

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

1. ทุกคณะ
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

3. สถาบันวิจัยและพัฒนา
4. สถาบันวิจัยและพัฒนา
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา
6. สถาบันวิจัยและพัฒนา

√

√

√

√

√

7. สถาบันวิจัยและพัฒนา

√

√

√

√

√

8. สถาบันวิจัยและพัฒนา

√

√

√

√

√

9. สถาบันวิจัยและพัฒนา

√

√

√

√

√

11. การเขียนอางอิงทางวิชาการ

√

√

√

√

√

12. การใชสถิติที่ใชในการวิจัย

√

√

√

√

√

13. การพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ
14. การพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและดิจิทัล
15. การเสริมสรางความรู เรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา,ความเสี่ยงและการ
จัดการความรู
16. การแลกเปลี่ยนเรียนรูส รางเครือขาย
และการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
17. โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
18. การพัฒนาบุคลากรผานการเรียนรูดวย
ตนเองและสื่อออนไลน
19. การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล
20. การแลกเปลี่ยนบุคลากร เพื่อพัฒนา
องคความรูและการปฏิบัติงานกับหนวยงาน
ภายนอก
21. การพัฒนาอื่นๆ

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

10. สถาบันวิจัยและพัฒนา
และทุกคณะ
11.สถาบันวิจัยและพัฒนา
และทุกคณะ
12. สถาบันวิจัยและพัฒนา
และทุกคณะ
13. ศูนยภาษา
14. ศูนยคอมพิวเตอร

√

√

√

√

√

15.งานประกันคุณภาพ
และทุกคณะ

√

√

√

√

√

16. ทุกคณะ

√

√

√

√

√

17. กองพัฒนาระบบบริหาร

√

√

√

√

√

18. กองพัฒนาระบบบริหาร

√

√

√

√

√

19. กองพัฒนาระบบบริหาร

√

√

√

√

√

20. ทุกคณะ

√

√

√

√

√

21. หนวยงานที่เกี่ยวของ

โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธที่ 3
การพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการ

1. การทําผลงานวิชาการ
2. การทําวิจัยใหมีคุณภาพถูกตองตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. การพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย
4. จริยธรรมวิจัยในมนุษยดานสังคมศาสตร
เปาประสงค
บุคลากรสายวิชาการเขาสู 5. การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย(R2R)
ตําแหนงทางจํานวนสูงขึ้น 6. การเขียนบทความวิชาการ
,มีคุณวุฒิป ริญญาเอกมี
และบทความวิจัย
จํานวนสูงขึ้นและมี
7. การเสริมสรางความเขาใจและขอควรรู
สมรรถนะและทักษะใน
การลอกเลียนผลงาน (Plagiarism)
การปฏิบัติงานดาน
8. การพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ
วิชาการในระดับสูง
สําหรับการทําวิจัย
9. การพัฒนาทักษะดานดิจิทัล เพื่อใชใน
การดําเนินงานวิจัย
10. การสรางนวัตกรรมการเรียนการสอน
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ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2567

เปาประสงค
มีบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการที่คุณสมบัติ
ครบถวนและเหมาะสมได
ดํารงตําแหนงสูงขึ้นและมี
คุณวุฒิสูงขึ้น, มีคุณวุฒิ
สูงขึ้นและมีสมรรถนะและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน
ในระดับสูง

พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2565

กลยุทธที่ 4
การพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ผูรับผิดชอบหลัก

1. การอบรมการเขียนวิเคราะหคางาน
2. การอบรมการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน/
ผลงานเชิงวิเคราะห
3. การพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

1. กองพัฒนาระบบบริหาร
2. กองพัฒนาระบบบริหาร

√

√

√

√

√

4. การพัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอร

√

√

√

√

√

5. การพัฒนาทักษะดานการคํานวณ
6. การพัฒนาทักษะดานการจัดการขอมูล
7. การอบรมเรื่อ ง ความรูดานกฎหมายและ
ระเบียบราชการ
8. การเสริมสรางความรู เรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา,ความเสี่ยงและ
การจัดการความรู
9. การพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน
10. การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย
Routine to Research (R2R)
11. การแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางเครือขาย
และการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ
12. การพัฒนาบุคลากรผานการเรียนรู
ดวยตนเองและสื่อออนไลน
13. การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล
14. การแลกเปลี่ยนบุคลากร เพื่อพัฒนา
องคความรูและการปฏิบัติงานกับหนวยงาน
ภายนอก
15. การพัฒนาอื่นๆ

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

3. กองพัฒนาระบบบริหาร
และศูนยภาษา
4. กองพัฒนาระบบบริหาร
และศูนยคอมพิวเตอร
5. กองพัฒนาระบบบริหาร
6. กองพัฒนาระบบบริหาร
7. กองพัฒนาระบบบริหาร

√

√

√

√

√

8. งานประกันคุณภาพ
และทุกหนวยงาน

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

9. สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา

√

√

√

√

√

11.ทุกคณะและทุกหนวยงาน

√

√

√

√

√

12. กองพัฒนาระบบบริหาร

√

√

√

√

√

13. กองพัฒนาระบบบริหาร

√

√

√

√

√

14. ทุกคณะและทุกหนวยงาน

√

√

√

√

√

15.หนวยงานที่เกี่ยวของ

โครงการ/กิจกรรม
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3.10 แนวทางการนําแผนพัฒนาบุคลากรไปสูการปฏิบตั ิและการติดตามและประเมินผล
การนําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสูการปฏิบัติจําเปนตองใหความสําคัญ
ตอการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดการประสานความรวมมือในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมใหสําเร็จตามวัตถุประสงค
ยุทธศาสตร และเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมซึ่งไดกํา หนดวัตถุป ระสงค
ดังนี้
1. เพื่อเสริมสรางความรู และความเขาใจรวมกันของหนวยงานตางๆ ในเรื่องการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมดานพัฒนาบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. เพื่อปรับกระบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยางเปนระบบ
และเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จึงกํา หนดทางการนําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ไปสูการปฏิบัติ ดังนี้
1. สรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจัดทํา
แนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย และโครงการ/กิจกรรมใหกับ
หนว ยงาน ไดท ราบถึงบทบาทความรับผิด ชอบของตนที่จ ะสนับ สนุนการดํา เนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหสอดคลองกับแนวทางที่กําหนด
3. สงเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับแผนที่มกี ารกําหนดไว และนําไปสูก ารพิจารณาการสนับสนุน
ทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. สรางกลไกประสานงานภายในกับหนวยงานใหขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมใหมคี วามกาวหนาอยาง
ตอเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนขอมูล จัดเก็บ เผยแพร และถายทอดความรูซึ่ง กันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร พรอมจัดทําฐานขอมูลใหสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดงาย
5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ไดรับจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหนวยงาน วามีความสามารถ
ตอบสนองตอวัตถุประสงคของแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทัง้ สามารถประเมินผลได
อยางเปนรูปธรรม
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นอกจากนี้เพื่อใหแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.2563-2567 ที่ไดรับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว สามารถดําเนินการตามกลยุทธที่วางไวและเกิดความเชื่อมโยงของกระบวนการ
ดําเนินงานโดยรวมแลวนั้น จึงควรมีการกําหนดแผนปฏิบัติการ เพื่อการดําเนินการโครงการตางๆ และเมื่อนํา
นโยบายไปสูการปฏิบัติใหไดตามเปาหมายตามแตละโครงการแลว จึงควรมีการเตรียมการติดตามผล โดยการ
วิเคราะหความตองการ/ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย การวิเคราะหสภาพแวดลอมและสถานการณ
ปจจุบัน และการทบทวนผลการดําเนินการในอดีตที่ผานมา ประกอบเพื่อพิจารณาและปรับเปลี่ยนแนวทางการ
ดําเนินการในปถัดๆไป ทั้งนี้ผานการดําเนินการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ดังนั้นจึงไดมีแนวทางการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาบุคลากร โดยอาศัยความเชื่อมโยง
ระหวางกระบวนการ ทั้งในสวนของ การวางแผน การนํานโยบายไปปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล และ
สอดคล องตามระดั บ การทํ างานตั้ ง แต ระดับ นโยบาย ระดับ วิ เ คราะห และระดั บ ปฏิ บัติ ก าร ดั ง แสดง
รายละเอียด ในภาพที่ 13 แนวทางการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาบุคลากร
กระบวนการ
ระดับ

การวางแผน

การนํานโยบายไปปฏิบัติ

แผนพัฒนาบุคลากรฯ
ที่ไดรับอนุมัติ
นโยบาย

- นโยบายการพัฒนาบุคลากร
- วิสัยทัศน
- กลยุทธ
- เปาประสงค
- แนวทางการดําเนินการ
- โครงการและกิจกรรม

วิเคราะห

ปฏิบัติการ

กําหนดแผนปฏิบัติการ
ประจําป

การติดตามและประเมินผล

กําหนดคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล

- วิเคราะหความตองการ/
ความคาดหวังของผูมีสวนได
สวนเสีย
รวบรวมและวิเคราะหขอมูล
สารสนเทศ และผลการ
- วิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ ม
ดํ
า
เนินการตางๆ ที่เกี่ยวของ
และสถานการณปจจุบันและ
ทบทวนผลการดําเนินการใน
อดีตที่ผานมา
นํานโยบายไปปฏิบัติ
ผานการจัดโครงการตางๆ
ตามแผน

ภาพที่ 13 แนวทางการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาบุคลากร

ติดตามและ
ประเมินผล

3.11 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563-2567
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การติดตามและประเมินผลเปนเครื่องมือสําคัญที่จะสนับสนุนใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุ
เปา ประสงคตามที่กํา หนดไวใ นแผนพัฒ นาบุค ลากร ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใหผูบ ริห ารและ
ผูปฏิบัติงานทราบถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวของการดําเนินงานและนําไปสูการปรับเปลี่ ยนแนวทางการ
ดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาอุปสรรคใหเหมาะสมเทาทันสถานการณ และสามารถบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายได
โดยจัดทําระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. พัฒนาองคความรูและเสริมสรางความเขาใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกํา หนดตัวชี้วัดแก
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรา งทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนํา มาใชประโยชนรวมกันอยา งเปน
รูปธรรม
2. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดา นแผนพัฒนา
บุคลากร ประจําปงบประมาณอยางตอเนื่อง
3. กําหนดใหมีการติดตามความกา วหนา ของแผนพัฒนาบุค ลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
และทุกๆ 6 เดือน (เดือนมีนาคมและเดือนกันยายน) พรอมใหผูรับผิดชอบในแตละโครงการ/กิจ กรรม ทําการ
วิเคราะหผลการดําเนินงาน เพื่อนําไปสูการตัดสินใจของผูบริหาร
โดยมีขั้นตอนการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้
1. รวบรวมขอมูล สารสนเทศ และผลการดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของในแตละปทผี่ า นมาจากทุก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
2. วิเคราะหสภาพแวดลอมและสถานการณปจจุบัน และวิเคราะหความตองการ/ความคาดหวัง
ของผูมสี ว นไดสว นเสีย
3. จัดทํารางรายงานการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
4. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
5. จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ดังแสดงในภาพที่ 14 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาบุคลากร

80

เริ่มกระบวนการ
รวบรวมขอมูล สารสนเทศ และผลการดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของ
วิเคราะหสภาพแวดลอมและสถานการณปจจุบันและ
วิเคราะหความตองการ/ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย
จัดทํารางรายงานการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
รายงานการติดตามและประเมินผล
การพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สิน้ สุดกระบวนการ

ภาพที่ 14 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาบุคลากร
นอกจากนี้แผนพัฒนาบุค ลากรฉบับ นี้ ไดมีการจัดทํา รูปแบบของแบบการติดตามและประเมินผล
โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้
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รูปแบบของแบบการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร
แบบการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร
ชื่อโครงการ :
ลักษณะการดําเนินโครงการ : กิจกรรมยอย [ ] มี [ ] ไมมี
การติดตาม :
สอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากร: [ ] กลยุทธที่ 1 การบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร [ ] กลยุทธที่ 2 การพัฒนาผูบ ริหาร
[ ] กลยุทธที่ 3 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ [ ] กลยุทธที่ 4 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
หนวยงาน/ผูร ับผิดชอบ :
ระยะเวลาโครงการ :
งบประมาณโครงการ (บาท) :
กลุม เปาหมาย :
ความเปนมา :

วัตถุประสงค :

กิจกรรม

ระยะเวลา
งบประมาณ
กําหนด ใชจริง อนุมัต ิ ใชจริง

การประเมินผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ปญหา, อุปสรรค หรือความเสีย่ งที่ยังคงอยู :
แนวทางแกไข :
ชื่อผูร ายงาน ...............................................
(

)

ตําแหนง .............................................
วันที.่ ....เดือน..................พ.ศ. ............
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ตัวอยางการกรอกแบบการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร

แบบการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่เขาปฏิบัติงานใหม
ลักษณะการดําเนินโครงการ : [ ] มีกิจกรรมยอย [√] ไมมีกิจกรรมยอย
การติดตาม : รอบกันยายน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากร: [ ] กลยุทธที่ 1 การบริหารจัดการพัฒนาบุคลากร [ ] กลยุทธที่ 2 การพัฒนาผูบ ริหาร
[√ ] กลยุทธที่ 3 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ [√ ] กลยุทธที่ 4 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
หนวยงาน/ผูร ับผิดชอบ : กองพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ระยะเวลาโครงการ : วันที่ 23 – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
งบประมาณโครงการ (บาท) : 48,300.กลุม เปาหมาย : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 47 คนและสายสนับสนุนจํานวน 17 คน
ความเปนมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีถือเปนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งทําหนาที่ใหบริการทางวิชาการที่กอตั้งขึ้น
มานานกวา 60 ป เพื่อใหบริการแกสังคมทามกลางกระแสโลกาภิวัฒนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อีกทั้งมหาวิทยาลัยมีการรับ
บุคลากรใหมเขาสูองคกรอยางตอเนื่อง จึงจําเปนตองเรงพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อใหสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน
ดวยการสงเสริม กระตุน สนับสนุน และสรางแรงจูงใจ ใหแกบุคลากรเพื่อเรงพัฒนาขีดความสามารถของตนเองทั้งทางสายวิชาการและ
สายสนับสนุนวิชาการอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ รวมทั้งสามารถนํามาใชเปนแรงขับเคลื่อนพันธกิจทั้ง 4 ดานของมหาวิทยาลัย
ไดแก การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
วัตถุประสงค : 1. เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจในองคกร ภาระหนาที่ กฎหมายที่เกี่ยวของและแนวทางพัฒนางานอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหเกิดทักษะและประสบการณในการปฏิบัติงานตามภารกิจและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
และหนวยงานของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมสี มรรถนะดานมนุษยสัมพันธ ตลอดจนพัฒนาทักษะในการมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่น
4. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมเี จตคติที่ดีตอองคกร มุง มัน่ ที่จะเปนคนดีมจี ิตสํานึกในการพัฒนาตนเองอยางมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อใหบุคลากรที่เขาปฏิบัติงานใหม สามารถนําเอาองคความรูที่ไดรับจากการอบรมไปใชในการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
งบประมาณ
การประเมินผลการดําเนินงาน
กิจกรรม
กําหนด ใชจริง อนุมัติ ใชจริง
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
1. บุคลลากรมีความรู
ความเขาใจในองคกร
ภาระหนาที่ กฎหมายที่
เกี่ยวของและแนวทาง
พัฒนางานอยางมีประสิทธิภาพ
บรรลุผล
2. บุคลากรมีทักษะและ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจและพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและหนวยงานของ
ตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ

บรรลุผล
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กิจกรรม

ระยะเวลา
งบประมาณ
กําหนด ใชจริง อนุมัติ ใชจริง

การประเมินผลการดําเนินงาน
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย
3. บุคลากรมีสมรรถนะดาน

ผลการดําเนินงาน

มนุษยสัมพันธและพัฒนาทักษะ
การปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่น
4. บุคลากรมีเจตคติที่ดีตอองคกร
มุง มัน่ ที่จะเปนคนดีมจี ิตสํานึก
ในการพัฒนาตนเองอยางมี
ประสิทธิภาพ
5. บุคลากรสามารถนําเอา
องคความรูที่ไดรับจากการอบรม
ไปใชในการปฏิบัติงาน

บรรลุผล

บรรลุผล

บรรลุผล

ปญหา, อุปสรรค หรือความเสีย่ งที่ยังคงอยู : ไมมี
แนวทางแกไข :
ชื่อผูร ายงาน ...............................................
(ดร.พรศิริ กองนวล)
ตําแหนง รักษาการผูอํานวยการกองพัฒนาระบบบริหาร
วันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563
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สวนที่ 4
ภาคผนวก
4.1 ผลการสํารวจความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ดําเนินการสํารวจความตองการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลในป พ.ศ.2563-2567
โดยใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ กรอกแบบสํารวจการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ผานทาง
การตอบแบบสํารวจออนไลน โดยใช Google Forms โดยทําการสํารวจในเดือน เมษายน ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2563
4.1.1 ความตองการในดานการกําหนดตําแหนงสายวิชาการ
จากการสํารวจความตองการในดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนรายบุคคล ในป พ.ศ.2563 - 2567
พบวาอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่สังกัดคณะจากอาจารยผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 148 คน
มีความตองการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ เมื่อจําแนกตามปพ.ศ.ที่คาดวาอาจารยจะขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการตั้งแต พ.ศ.2563– 2567โดยมีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
- ปพ.ศ. 2563 มีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารยจํานวน - คน
รองศาสตราจารย จํานวน 3 คน และระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 16 คน
- ปพ.ศ. 2564 มีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับ ศาสตราจารยจํา นวน 1 คน
รองศาสตราจารย จํานวน 6 คน และระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 37 คน
- ปพ.ศ. 2565 มีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดตํา แหนงทางวิช าการระดับศาสตราจารยจํานวน - คน
รองศาสตราจารย จํานวน 11 คน และระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 29 คน
- ปพ.ศ. 2566 มีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับ ศาสตราจารยจํา นวน 2 คน
รองศาสตราจารย จํานวน 11 คน และระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 14 คน
- ปพ.ศ. 2567 มีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับ ศาสตราจารยจํา นวน 4 คน
รองศาสตราจารย จํานวน 18 คน และระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 14 คน
ตารางที่ 33 เรื่องความตองการในดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําทั้งหมด ที่แสดงจํานวน (คน)
ซึ่งเปนผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตามระดับตางๆ ในแตละป
ระดับ

ความตองการในการกําหนดตําแหนงทางวิชาการในแตปพ.ศ.
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
พ.ศ.2567

ศาสตราจารย

-

1

-

2

4

รองศาสตราจารย

3

6

11

11

18

ผูชว ยศาสตราจารย

16

37

29

14

14
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โดยสามารถจําแนกความตองการในดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําตามคณะและ
การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดดังนี้
- คณะครุศาสตร
- ในปพ.ศ. 2563 มีผูทคี่ าดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย จํานวน - คน ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 2 คน และ
ระดับผูชว ยศาสตราจารย จํานวน 6 คน
- ในปพ.ศ. 2564 มีผูทคี่ าดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย จํานวน 1 คน ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 1 คน และ
ระดับผูชว ยศาสตราจารย จํานวน 9 คน
- ในปพ.ศ. 2565 มีผูทคี่ าดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย จํานวน - คน ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 5 คน และ
ระดับผูชว ยศาสตราจารย จํานวน 5 คน
- ในปพ.ศ. 2566 มีผูทคี่ าดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย จํานวน 1 คน ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 3 คน และ
ระดับผูชว ยศาสตราจารย จํานวน 5 คน
- ในปพ.ศ. 2567 มีผูทคี่ าดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย จํานวน 3 คน ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 3 คน และ
ระดับผูชว ยศาสตราจารย จํานวน 3 คน
- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- ในปพ.ศ. 2563 มีผูทคี่ าดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย จํานวน - คน ระดับรองศาสตราจารย จํานวน - คน และ
ระดับผูชว ยศาสตราจารย จํานวน 3 คน
- ในปพ.ศ. 2564 มีผูทคี่ าดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย จํานวน - คน ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 1 คน และ
ระดับผูชว ยศาสตราจารย จํานวน 11 คน
- ในปพ.ศ. 2565 มีผูทคี่ าดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย จํานวน - คน ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 3 คน และ
ระดับผูชว ยศาสตราจารย จํานวน 11 คน
- ในปพ.ศ. 2566 มีผูทคี่ าดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย จํานวน 1 คน ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 3 คน และ
ระดับผูชว ยศาสตราจารย จํานวน 3 คน
- ในปพ.ศ. 2567 มีผูทคี่ าดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย จํานวน 1 คน ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 1 คน และ
ระดับผูชว ยศาสตราจารย จํานวน 2 คน
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- คณะวิทยาการจัดการ
- ในปพ.ศ. 2563 มีผูทคี่ าดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย จํานวน - คน ระดับรองศาสตราจารย จํานวน - คน และ
ระดับผูชว ยศาสตราจารย จํานวน 3 คน
- ในปพ.ศ. 2564 มีผูทคี่ าดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย จํานวน - คน ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 1 คน และ
ระดับผูชว ยศาสตราจารย จํานวน 8 คน
- ในปพ.ศ. 2565 มีผูทคี่ าดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย จํานวน - คน ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 1 คน และ
ระดับผูชว ยศาสตราจารย จํานวน 5 คน
- ในปพ.ศ. 2566 มีผูทคี่ าดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย จํานวน - คน ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 2 คน และ
ระดับผูชว ยศาสตราจารย จํานวน 4 คน
- ในปพ.ศ. 2567 มีผูทคี่ าดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย จํานวน - คน ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 2 คน และ
ระดับผูชว ยศาสตราจารย จํานวน 7 คน
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ในปพ.ศ. 2563 มีผูทคี่ าดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย จํานวน - คน ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 1 คน และ
ระดับผูชว ยศาสตราจารย จํานวน 4 คน
- ในปพ.ศ. 2564 มีผูทคี่ าดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย จํานวน - คน ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 3 คน และ
ระดับผูชว ยศาสตราจารย จํานวน 9 คน
- ในปพ.ศ. 2565 มีผูทคี่ าดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย จํานวน - คน ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 2 คน และ
ระดับผูชว ยศาสตราจารย จํานวน 8 คน
- ในปพ.ศ. 2566 มีผูทคี่ าดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย จํานวน - คน ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 3 คน และ
ระดับผูชว ยศาสตราจารย จํานวน 2 คน
- ในปพ.ศ. 2567 มีผูทคี่ าดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย จํานวน - คน ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 12 คน และ
ระดับผูชว ยศาสตราจารย จํานวน 2 คน
ดังตารางที่ 34 ถึง 36 เรื่องความตองการในดานการกําหนดตํา แหนงทางวิชาการของอาจารยป ระจํา
จําแนกตามคณะ ระดับตําแหนงทางวิชาการตางๆ ในระหวางป พ.ศ. 2563-2567
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ตารางที่ 34 แสดงจํานวนอาจารยประจํา ที่มคี วามตองการในดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารยในระหวางป พ.ศ. 2563-2567 จําแนกตามคณะและป พ.ศ.
ที่คาดวาขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
คณะ
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รวมทั้งสิ้น

พ.ศ.
2563
-

ระดับศาสตราจารย
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2564 2565 2566 2567
1
1
3
1
1
1
2
4

รวม
5
2
7

ตารางที่ 35 แสดงจํานวนอาจารยประจํา ที่มคี วามตองการในดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารยในระหวางป พ.ศ. 2563-2567 จําแนกตามคณะและป พ.ศ.
ที่คาดวาขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
คณะ
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รวมทั้งสิ้น

พ.ศ.
2563
2
1
3

ระดับรองศาสตราจารย
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2564 2565 2566
1
5
3
1
3
3
1
1
2
3
2
3
6
11
11

พ.ศ.
2567
3
1
2
12
18

รวม
14
8
6
21
49

ตารางที่ 36 แสดงจํานวนอาจารยประจํา ที่มคี วามตองการในดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับผูชว ยศาสตราจารยในระหวางป พ.ศ. 2563-2567 จําแนกตามคณะและป พ.ศ.
ที่คาดวาขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
คณะ
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รวมทั้งสิ้น

พ.ศ.
2563
6
3
3
4
16

ระดับผูชว ยศาสตราจารย
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2564 2565 2566 2567
9
5
5
3
11
11
3
2
8
5
4
7
9
8
2
2
37
29
14
14

รวม
28
30
27
25
110
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นอกจากนี้ เรื่องความประสงคในการทําผลงานทางวิชาการ พบวา ในชวงปพ.ศ. 2563-2567
อาจารยประจําที่สังกัดคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่ตอบแบบสอบถาม พบวา รอยละ 6 ไมประสงคทํา
ผลงานทางวิชาการ และรอยละ 72 ประสงคจะทําผลงานทางวิชาการ ซึ่งสาเหตุหลักของการทําผลงานทางวิชาการ
คือ เพื่อใชการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และอยูระหวางการทําผลงานทางวิชาการ รอยละ 22
ดังแผนภาพที่ 1 ซึ่งแสดงสัดสวนของความประสงคในการทําผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา
ที่สังกัดคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่ตอบแบบสอบถาม
สัดสวนของความประสงคในการทําผลงานทางวิชาการ
ประสงคทําผลงานวิชาการ

ไมประสงคทําผลงานวิชาการ

อยูระหวางทําผลงานวิชาการ

22%
6%
72%

4.1.2 ความตองการในดานคุณวุฒิการศึกษาของสายวิชาการ
จากการสํารวจความตองการในดานคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยประจําในระหวางป พ.ศ. 2563-2567 พบวา
มีความประสงคเรื่องการศึกษาตอจําแนกรายละเอียดไดดังตอไปนี้ อาจารยประจํา ที่สังกัดคณะของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรีที่ตอบแบบสอบถามซึ่งกําลังอยูระหวางการศึกษาตอแลวจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 17 และกรณี
ที่ไมประสงคจะศึกษาตอในระหวางป พ.ศ. 2563 – 2567จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 55 สวนกรณีของอาจารย
ที่คาดวาจะศึกษาตอในระหวางป พ.ศ. 2563 – 2567 จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 28 ดังแผนภาพที่ 2 ซึ่งแสดง
สัดสวนของจํานวนอาจารยป ระจําที่สังกัดคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่องความตองการในดา นคุณวุฒิ
การศึกษา ตามสถานะความประสงคเรื่องการศึกษาตอ
สัดสวนของความประสงคในการศึกษาตอ
ไมประสงคที่จะศึกษาตอ

ประสงคที่จะศึกษาตอ
17%
28%

55%

อยูระหวางศึกษาตอ
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เมื่อจําแนกตามรูปแบบในการศึกษาตอ พบวาอาจารยประจําที่ตอบแบบสอบถามและประสงคจะศึกษาตอ
โดยคาดวาประสงคจะศึกษาตอในเวลาราชการ จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 61 และภาคนอกเวลาราชการ 19 คน คิดเปน
รอยละ 39
ดังแผนภาพที่ 3 ซึง่ แสดงสัดสวนของรูปแบบในการศึกษาตอที่อาจารยประจําที่สงั กัดคณะตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สัดสวนรูปแบบในการศึกษาตอ
ภาคในเวลาราชการ

ภาคนอกเวลาราชการ

39%
61%

เมื่อพิจารณาความประสงคเรื่องการศึกษาตอ จําแนกตามคณะ และปการศึกษาที่คาดวาประสงคจะเริ่ม
ศึกษาตอในระหวางป พ.ศ. 2563-2567 พบวา
- คณะครุศาสตร มีอาจารยประจําที่คาดวาประสงคจะเริ่มศึกษาตอ ปพ.ศ. 2563 จํานวน 1 คน
ปพ.ศ. 2564 จํานวน 4 คน ปพ.ศ. 2565 จํานวน 4 คน ปพ.ศ. 2566 จํานวน 1 คน และ ปพ.ศ. 2567 จํานวน
4 คนและไมระบุชวงเวลา จํานวน 1 คน
- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีอาจารยประจําที่คาดวาประสงคจะเริ่มศึกษาตอ ปพ.ศ. 2563
จํานวน 1 คน ปพ.ศ. 2564 จํานวน 5 คน ปพ.ศ. 2565 จํานวน 5 คน ปพ.ศ. 2566 จํานวน 2 คน และปพ.ศ.
2567 จํานวน 3 คน
- คณะวิทยาการจัดการมีอาจารยประจําที่คาดวาประสงคจะเริ่มศึกษาตอ ปพ.ศ. 2563 จํานวน - คน
ป พ.ศ. 2564 จํานวน 2 คน ปพ.ศ. 2565 จํานวน 4 คน ปพ.ศ. 2566 จํานวน - คน และ ปพ.ศ. 2567 จํานวน
1 คน
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีอาจารยประจําที่คาดวาประสงคจะเริ่มศึกษาตอ ปพ.ศ. 2563
จํานวน - คน ปพ.ศ. 2564 จํานวน 1 คน ปพ.ศ. 2565 จํานวน - คน ปพ.ศ. 2566 จํานวน - คน และ
ปพ.ศ. 2567 จํานวน 2 คน
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ตารางที่ 37 เรือ่ งความประสงคเรื่องการศึกษาตอ ในแตละปพ.ศ.จําแนกตามคณะในระหวางป
พ.ศ. 2563–2567
ความประสงคเรื่องการศึกษาตอ ในแตละปพ.ศ.
คณะ
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ไมระบุ
รวม
2563 2564 2565 2566 2567 พ.ศ.
1
4
4
1
4
1
15
คณะครุศาสตร
1
5
5
2
3
16
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2
4
1
7
คณะวิทยาการจัดการ
1
2
3
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2
12
13
3
10
1
41
รวมทั้งสิ้น
4.1.3 ความตองการในดานการกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ
จากการสํารวจความตองการในดานการกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการเปนรายบุคคล
ในป พ.ศ.2563 - 2567 พบวาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่เปนผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 158 คน
มีความตองการพัฒนาตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ เมื่อจําแนกตามปพ.ศ.ที่คาดวาจะขอกําหนดระดับตําแหนง
สายสนับสนุนวิชาการตั้งแตพ.ศ.2563–2567 มีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ
รายละเอียดดังตอไปนี้ คือ
- ปพ.ศ. 2563 มีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการระดับชํานาญงาน
จํานวน - คน ระดับชํานาญงานพิเศษ จํานวน - คน ระดับชํานาญการ จํานวน 24 คน ระดับชํานาญการพิเศษ
จํานวน – คน ระดับเชี่ยวชาญ จํานวน – คน และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ จํานวน - คน
- ปพ.ศ. 2564 มีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการระดับชํานาญงาน
จํานวน - คน ระดับชํานาญงานพิเศษ จํานวน - คน ระดับชํานาญการ จํานวน 40 คน ระดับชํานาญการพิเศษ
จํานวน 1 คน ระดับเชี่ยวชาญ จํานวน – คน และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ จํานวน - คน
- ปพ.ศ. 2565 มีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ ระดับชํานาญงาน
จํานวน - คน ระดับชํานาญงานพิเศษ จํานวน - คน ระดับชํานาญการ จํานวน 31 คน ระดับชํานาญการพิเศษ
จํานวน 1 คน ระดับเชี่ยวชาญ จํานวน – คน และระดับเชี่ยวชาญพิเศษจํานวน - คน
- ปพ.ศ. 2566 มีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ ระดับชํานาญงาน
จํานวน - คน ระดับชํานาญงานพิเศษ จํานวน 1 คน ระดับชํานาญการ จํานวน 10 คน ระดับชํานาญการพิเศษ
จํานวน 5 คน ระดับเชี่ยวชาญ จํานวน 1 คน และระดับเชี่ยวชาญพิเศษจํานวน - คน
- ปพ.ศ. 2567 มีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการระดับชํานาญงาน
จํานวน - คน ระดับชํานาญงานพิเศษ จํานวน - คน ระดับชํานาญการ จํานวน 12 คน ระดับชํานาญการพิเศษ
จํานวน 6 คน ระดับเชี่ยวชาญ จํานวน – คน และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ จํานวน - คน

ตารางที่ 38 เรือ่ งความตองการในดานการกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการของบุคลากร
ทีแ่ สดงจํานวน (คน) ซึ่งเปนผูท ี่คาดวาจะประสงคขอกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ
ตามระดับตางๆ ในแตละป
ระดับ
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ความตองการในการกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ ในแตปพ .ศ.
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
พ.ศ.2565
พ.ศ.2566
พ.ศ.2567

เชี่ยวชาญพิเศษ

-

-

-

-

-

เชี่ยวชาญ

-

-

-

1

-

ชํานาญการพิเศษ

-

1

1

5

6

ชํานาญการ

24

40

31

10

12

ชํานาญงานพิเศษ

-

-

-

1

-

ชํานาญงาน

-

-

-

-

-

โดยสามารถจําแนก เปนรายละเอียดตามหนวยงานที่มีการขอกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ
ไดดังตารางที่ 39 ถึง 43 ซึ่งแสดงจํานวนคนที่ขอกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการตามระดับตางๆ ตาม
แตละหนวยงาน ในระหวางป พ.ศ. 2563 – 2567 โดยจําแนกตามแตละปพ.ศ.
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ตารางที่ 39 ซึ่งแสดงจํานวนคนที่ขอกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการตามระดับตางๆ ตาม
แตละหนวยงาน ป พ.ศ. 2563

หนวยงาน

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
กลุมตรวจสอบภายใน

ความตองการในการกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ
ในแตปพ.ศ.2563
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ชํานาญ
ชํานาญ
ระดับ
ชํานาญ
ชํานาญ
เชี่ยวชาญ
งาน
การ
เชี่ยวชาญ
งาน
การ
พิเศษ
พิเศษ
พิเศษ
-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

3
2
4
3

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สํานักงานอธิการบดี
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองพัฒนาระบบบริหาร
กองคลังและพัสดุ
กองพัฒนานักศึกษา
กองบริการการศึกษาและ
บริการวิชาการ
กลุมงานกฎหมายและวินัย
กลุมงานรายได ทรัพยสิน ศูนย
บมเพาะ วิสาหกิจและสหกิจศึกษา
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ตารางที่ 40 ซึ่งแสดงจํานวนคนที่ขอกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการตามระดับตางๆ ตาม
แตละหนวยงาน ป พ.ศ. 2564

หนวยงาน

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
กลุมตรวจสอบภายใน

ความตองการในการกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ
ในแตปพ.ศ.2564
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ชํานาญ
ชํานาญ
ระดับ
ชํานาญ
ชํานาญ
เชี่ยวชาญ
งาน
การ
เชี่ยวชาญ
งาน
การ
พิเศษ
พิเศษ
พิเศษ
1
-

-

2

-

-

-

-

-

1
6
5

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

3
2
2
1

1
-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

สํานักงานอธิการบดี
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองพัฒนาระบบบริหาร
กองคลังและพัสดุ
กองพัฒนานักศึกษา
กองบริการการศึกษาและ
บริการวิชาการ
กลุมงานกฎหมายและวินัย
กลุมงานรายได ทรัพยสิน ศูนย
บมเพาะ วิสาหกิจและสหกิจศึกษา
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ตารางที่ 41 ซึ่งแสดงจํานวนคนที่ขอกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการตามระดับตางๆ ตาม
แตละหนวยงาน ป พ.ศ. 2565

หนวยงาน

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
กลุมตรวจสอบภายใน

ความตองการในการกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ
ในแตปพ.ศ.2565
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ชํานาญ
ชํานาญ
ระดับ
ชํานาญ
ชํานาญ
เชี่ยวชาญ
งาน
การ
เชี่ยวชาญ
งาน
การ
พิเศษ
พิเศษ
พิเศษ
7
-

-

1

-

-

-

-

-

4
2
1

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

4
1
-

1
-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สํานักงานอธิการบดี
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองพัฒนาระบบบริหาร
กองคลังและพัสดุ
กองพัฒนานักศึกษา
กองบริการการศึกษาและ
บริการวิชาการ
กลุมงานกฎหมายและวินัย
กลุมงานรายได ทรัพยสิน ศูนย
บมเพาะ วิสาหกิจและสหกิจศึกษา
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ตารางที่ 42 ซึง่ แสดงจํานวนคนทีข่ อกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการตามระดับตางๆ ตาม
แตละหนวยงาน ป พ.ศ. 2566

หนวยงาน

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
กลุมตรวจสอบภายใน

ความตองการในการกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ
ในแตปพ.ศ.2566
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ชํานาญ
ชํานาญ
ระดับ
ชํานาญ
ชํานาญ
เชี่ยวชาญ
งาน
การ
เชี่ยวชาญ
งาน
การ
พิเศษ
พิเศษ
พิเศษ
-

-

-

1

-

-

-

-

1
-

-

1

-

-

-

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1
-

1
1

1
-

-

-

-

-

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สํานักงานอธิการบดี
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองพัฒนาระบบบริหาร
กองคลังและพัสดุ
กองพัฒนานักศึกษา
กองบริการการศึกษาและ
บริการวิชาการ
กลุมงานกฎหมายและวินัย
กลุมงานรายได ทรัพยสิน ศูนย์
บมเพาะ วิสาหกิจและสหกิจศึกษา
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ตารางที่ 43 ซึง่ แสดงจํานวนคนทีข่ อกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการตามระดับตางๆ ตาม
แตละหนวยงาน ป พ.ศ. 2567

หนวยงาน

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
กลุมตรวจสอบภายใน

ความตองการในการกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ
ในแตปพ.ศ.2567
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ชํานาญ
ชํานาญ
ระดับ
ชํานาญ
ชํานาญ
เชี่ยวชาญ
งาน
การ
เชี่ยวชาญ
งาน
การ
พิเศษ
พิเศษ
พิเศษ
2
-

-

-

-

-

-

-

-

2
2
-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

2
-

2
-

-

-

-

-

1

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สํานักงานอธิการบดี
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองพัฒนาระบบบริหาร
กองคลังและพัสดุ
กองพัฒนานักศึกษา
กองบริการการศึกษาและ
บริการวิชาการ
กลุมงานกฎหมายและวินัย
กลุมงานรายได ทรัพยสิน ศูนย
บมเพาะ วิสาหกิจและสหกิจศึกษา

97

4.1.4 ความตองการในดานคุณวุฒิการศึกษาของสายสนับสนุนวิชาการ
จากการสํารวจความตองการในดานคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในระหวางป
พ.ศ. 2563-2567 พบวา มีความประสงคเรื่องการศึกษาตอ จําแนกรายละเอียดไดดังตอไปนี้

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่สังกัดตามหนวยงานตางๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่กําลังอยูระหวาง
การศึกษาตอจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 8 สวนกรณีที่ไมประสงคจะศึกษาตอ ในระหวางป พ.ศ. 2563-2567
จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 78 และคาดวาจะศึกษาตอในระหวางป พ.ศ. 2563-2567 จํานวน 23 คน คิดเปน
รอยละ 14
ดัง แผนภาพที่ 4 ซึ่งแสดงสัดสว นของบุค ลากรสายสนับ สนุนวิช าการที่สัง กัดตามหนว ยงานตา งๆของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรเี รื่องความตองการในดานคุณวุฒิการศึกษา ตามสถานะความประสงคเรื่องการศึกษาตอ
สัดสวนความประสงคในการศึกษาตอ
ไมประสงคที่จะศึกษาตอ

ประสงคที่จะศึกษาตอ

อยูระหวางศึกษาตอ

8%
14%
78%

เมื่อจําแนกตามรูปแบบในการศึกษาตอ พบวาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทีส่ ังกัดตามหนวยงานตางๆ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีประสงคจะศึกษาตอในเวลาราชการ จํานวน - คน คิดเปนรอยละ 0 และภาคนอก
เวลาราชการ 35 คน คิดเปนรอยละ 100 ดังแผนภาพที่ 5 ซึง่ แสดงสัดสวนของรูปแบบในการศึกษาตอทีบ่ ุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการที่สงั กัดตามหนวยงานตางๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สัดสวนรูปแบบในการเรียนตอ
ไมประสงคที่จะศึกษาตอ

ประสงคที่จะศึกษาตอและอยูระหวางศึกษาตอ

ภาคนอกเวลา

18%
18%
64%

100%
0%

ภาคในเวลา
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เมื่อพิจารณาความประสงคเรื่องการศึกษาตอ จําแนกตามหนวยงานตางๆ และปการศึกษาทีค่ าดวาประสงค
จะเริ่มศึกษาตอในระหวางป พ.ศ. 2563-2567 พบวา
- คณะครุศาสตร มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่คาดวาประสงคจะเริ่มศึกษาตอ ปพ.ศ. 2563 จํานวน - คน
ปพ.ศ. 2564 จํานวน 2 คน ปพ.ศ. 2565 จํานวน - คน ปพ.ศ. 2566 จํานวน - คน และปพ.ศ. 2567 จํานวน 1 คน
- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่คาดวาประสงคจะเริ่มศึกษาตอ
ปพ.ศ. 2563 จํานวน - คน ปพ.ศ. 2564 จํานวน - คน ปพ.ศ. 2565 จํานวน - คน ปพ.ศ. 2566 จํานวน - คน และ
ปพ.ศ. 2567 จํานวน - คน
- คณะวิทยาการจัดการ มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่คาดวาประสงคจะเริ่มศึกษาตอปพ.ศ. 2563
จํานวน - คน ปพ.ศ. 2564 จํานวน - คน ปพ.ศ. 2565 จํานวน - คน ปพ.ศ. 2566 จํานวน - คน และปพ.ศ. 2567
จํานวน - คน
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่คาดวาประสงคจะเริ่มศึกษาตอ
ปพ.ศ. 2563 จํานวน - คน ปพ.ศ. 2564 จํานวน - คน ปพ.ศ. 2565 จํานวน 1 คน ปพ.ศ. 2566 จํานวน - คน
และ ปพ.ศ. 2567 จํานวน - คน
- สํานักงานอธิการบดี มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่คาดวาประสงคจะเริ่มศึกษาตอ ปพ.ศ. 2563
จํานวน - คน ปพ.ศ. 2564 จํานวน 3 คน ปพ.ศ. 2565 จํานวน 6 คน ปพ.ศ. 2566 จํานวน 2 คน และปพ.ศ. 2567
จํานวน 2 คน
- สถาบันวิจัยและพัฒนามีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่คาดวาประสงคจะเริ่มศึกษาตอปพ.ศ. 2563
จํานวน - คน ปพ.ศ. 2564 จํานวน - คน ปพ.ศ. 2565 จํานวน 1 คน ปพ.ศ. 2566 จํานวน - คน และ ปพ.ศ. 2567
จํานวน - คน
- สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่คาดวาประสงคจะเริ่มศึกษา
ตอป พ.ศ. 2563 จํานวน - คน ปพ.ศ. 2564 จํานวน 4 คน ปพ.ศ. 2565 จํานวน - คน ปพ.ศ. 2566 จํานวน - คน
และ ปพ.ศ. 2567 จํานวน - คน
- สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่คาดวาประสงคจะเริ่มศึกษาตอปพ.ศ. 2563
จํานวน - คน ปพ.ศ. 2564 จํานวน - คน ปพ.ศ. 2565 จํานวน - คน ปพ.ศ. 2566 จํานวน - คน และ ปพ.ศ. 2567
จํานวน - คน
- สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่คาดวาประสงคจะเริ่มศึกษาตอ
ปพ.ศ. 2563 จํานวน - คน ปพ.ศ. 2564 จํานวน - คน ปพ.ศ. 2565 จํานวน - คน ปพ.ศ. 2566 จํานวน - คน และ
ปพ.ศ. 2567 จํานวน - คน
- กลุมตรวจสอบภายใน มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่คาดวาประสงคจะเริ่มศึกษาตอปพ.ศ.2563
จํานวน - คน ปพ.ศ. 2564 จํานวน - คน ปพ.ศ. 2565 จํานวน - คน ปพ.ศ. 2566 จํานวน - คน และปพ.ศ. 2567
จํานวน 1 คน
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ตารางที่ 44 เรือ่ งความประสงคเรื่องการศึกษาตอ ในแตละปพ.ศ.จําแนกตามหนวยงานตางๆในระหวาง
ป พ.ศ. 2563-2567

คณะ
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กลุมตรวจสอบภายใน
รวมทั้งสิ้น

ความประสงคเรื่องการศึกษาตอของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในแตละปพ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2563 2564 2565 2566 2567
รวม
2
1
3
1
1
3
6
2
2
13
1
1
4
4
-

-

-

-

1

-

9

8

2

4

1
23

4.2 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
จําแนกตามรายบุคคล
ในการกํา หนดคา เปา หมายในการพัฒนาบุค ลากร ดา นการกํา หนดตํา แหนงทางวิชาการ จํา แนกตาม
รายบุค คลนี้ มอบใหค ณะดําเนินการจัดทํา คา เปา หมายฯ ทั้งนี้มีรายละเอียดของขอมูล รายบุคคล ที่ค ณะตา งๆ
รวบรวมและจัดสงมา สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประกอบดวย ชื่อ นามสกุล ประเภทบุคลากรปพ .ศ.ที่
พัฒนาบุคลากร ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตามระดับตําแหนงทางวิชาการ และสาขาของตําแหนงทาง
วิชาการนั้นๆ ซึ่งจําแนกตามคณะ ดังตอไปนี้

ตารางที่ 45 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
คณะครุศาสตรจําแนกรายบุคคล
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

คํา
นํา
หนา
นางสาว
นาย
นางสาว
นาง
นาย
นางสาว
นาย
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นาย
นางสาว
นาย
นางสาว
นาง
นางสาว
นาย
นาย
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นาย
วาที่ร.ต.
นาย
นางสาว
นางสาว
นาย

ชื่อ

สกุล

ประเภทบุคลากร

นงเยาว
นิธิภัทร
ปนัดดา
สมจินตนา
สุทธิชัย
สุธิดารัตน
กริช
เกษมสันต
ขนิษฐา
จีรภัทร
ชยาภา
ญาณีรัตน
ณรงคพล
ณัฐธิดา
ณัฐวัฒน
ณิชชา
ธิตพิ งศ
ธีระนันท
นันทสิรี
นิภาภรณ
บุญดี
ประพันธ
ปรีชา
ปญจลักษณ
ปณฑมาศ
ปทมา
พงษพชั รินทร
ภัทราภรณ
วรรณนภา
วาสนา
วาสิณี
วินัยธร
วิมลวรรณ
สมชาย
สมิทธิ์
สุชาติ
สุเทียม
สุธิดา
อริสรา
อิทธิวัฒน

อุทุม พร
บาลศริ
ยิ้มสกุล
จิรายุกุล
ฉายเพชรากร
มัทธวรัตน
ภัทรภาคิน
รุทธิ์อมร
แนนอุดร
อาดนารี
ดารายน
ชวยโสม
เอือ้ ไพจิตรกุล
เขียวบานยาง
ฐิ ตวัฒนา
ชํานิยนต
วุฒิศาสตร
ธีระธนากร
บูรณศักดิส์ ถิตย
คําเจริญ
รุงเรืองมณีรัตน
สหพัฒนา
ธนะวิบูลย
ถวาย
ผดุงชอบ
ยิ้มสกุล
พุธวัฒนะ
ชอยหิรัญ
โพธิ์ผลิ
สังขพมุ
จิรสิริ
วิชัยดิษฐ
ขอบเขต
ศรีรักษ
เจือจินดา
คุม สุทธิ์
เครือวัลย
ชาญวารินทร
จุลกิจวัฒน
โตเจริญนิรัตศิ ยั

ขาราชการ
ขาราชการ
ขาราชการ
ขาราชการ
ขาราชการ
ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
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ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567
ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง
สาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง
ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ.
การวัดและประเมินผลการศึกษา

การวิจัยและการศึกษา

จิตวิทยาการศึกษา
เกษียณอายุราชการ 2564

เกษียณอายุราชการ 2564
ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร (กําลังศึกษา)

คณิตศาสตร

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

คอมพิวเตอรศกึ ษา

เทคโนโลยีการศึกษา

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม / สิ่งแวดลอมศึกษา

คอมพิวเตอรศกึ ษา

เทคโนโลยีการศึกษา

ฟสิกส

ประวัตศิ าสตร

ภาษาอังกฤษ

คอมพิวเตอรศกึ ษา

ภาษาอังกฤษ
พระพุทธศาสนา

ภาษาไทย

การสอนภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร , ชีววิทยา , วิทยาศาสตรศกึ ษา

ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรและการสอน (เกษียณป 2564)

หลักสูตรและการสอน

คอมพิวเตอรศกึ ษา

เทคโนโลยีการศึกษา

จิตวิทยาการศึกษา

การสอนสังคมศึกษา

 ภาษาไทย
ประวัตศิ าสตร

จิตวิทยา

หลักสูตรและการสอน

เคมี

คณิตศาสตร

ชีววิทยา , การสอนวิทยาศาสตร

คณิตศาสตร

ที่
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

คํา
นํา
หนา
นาย
นาย
นางสาว
นาย
นาง
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว

ชื่อ
เอกลักษณ
ทรงรัฎต
ปองรัก
จิระพงศ
วารุณี
โชติรส
ภัทรพล
ณัฐชนัญ
น้ําออย
ณัฐนันท
ดวงใจ

สกุล
กนกกากร
ชอุม ดวง
รัง ษีวงศ
ฉันทพจน
นาวัลย
สุทธิประเสริฐ
พรหมมัญ
เสริมศรี
สุขเสนา
มั่นคง
รุง เรือง
รวม

ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567
ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง
ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ.
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สาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง
คณิตศาสตร
คอมพิวเตอรศกึ ษา
การศึกษาปฐมวัย
คอมพิวเตอรศกึ ษา
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
กลุมการศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอรศกึ ษา
คอมพิวเตอรศกึ ษา
กลุมการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
อยูระหวางขอตําแหนงทางวิชาการ ผศ.การศึกษา
การศึกษาปฐมวัย

ตารางที่ 46 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจาํ แนกรายบุคคล
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

คํา
นํา
หนา
นาย
นาง
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาง
นาย
นาย
นาง
นางสาว
นาย
นางสาว
นาย
นาย
นางสาว
นาง
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นาย
นาง
นาย
นางสาว
นางสาว
นาง

ชื่อ
ทองเจือ
ธญวรรณ
พัฒนา
อรนุช
นิศากร
ชมพูนุท
นพรัตน
เพ็ญพิสุทธิ์
จิรดา
วิลดา
วีรชัย
สมเกียรติ
พิม พงา
กุลจิรพัส
เชษฐา
ศิริกุล
วัชรพล
ชัยมงคล
สุรียพร
จันทนา
พงษพตั
สรณา
จักรพันธ
วงศกร
วิฆนาย
กฤติกา
นวพร
กัลยรัตน
รสริน
วาริด
วิชุดา
อนุสรา
กมลชนก
อรรถชัย
ศิลปชัย
ธนารัตน
ยุทธศักดิ์
รุงรัตน
ชาดา
อามีนะฮ

สกุล
เขียดทอง
กาคํา
ศรีสุรักษ
รอยแกว
เพ็ญสมบูรณ
ถาวรวงศ
ปญญาดิลกพงศ
ศิริ
เอือ้ ศิริวัฒนชัย
ศรีทองกุล
อําพรไพบูลย
เกียรติกําจายขจร
เพ็งนาเรนทร
บุษกลธนาวรัตน
ทรัพยเย็น
บัวแกว
ยงวณิชย
สุพรมอินทร
สลับสี
อินทฉิม
วัฒนพงศศริ ิ
อนุสรณทรางกูร
พรมฉลวย
เพิม่ ผล
ดีสุวรรณ
ชูผล
ธานีวัฒน
กลิ่นสุวรรณ
ดิษฐบรรจง
เจริญราษฎร
พรายยงค
ศรีวิระ
ธรรมมิกะ
วงศอดุ มมงคล
ลีลิตธรรม
อนุวัฒนปรีชา
ดีอราม
ธนบดีธาดา
บุนนาค
เบ็ญสะอาด

ประเภทบุคลากร
ขาราชการ
ขาราชการ
ขาราชการ
ขาราชการ
ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567
ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง
ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ.
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สาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง
ประยุกตศลิ ป
ภาษาอัง กฤษ
ภาษาอัง กฤษ/การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
ภาษาอัง กฤษ
ทัศนศิลป
ภาษาอัง กฤษ
ภาษาอัง กฤษ
ภาษาอัง กฤษ
ภาษาอัง กฤษ
ภาษาอัง กฤษ
ภาษาอัง กฤษในฐานะภาษาตางประเทศ
ภาษาจีน
รัฐประศาสนศาสตร
รัฐศาสตร/สัง คมศาสตร/รัฐประศาสนศาสตร
รัฐศาสตร
รัฐประศาสนศาสตร
รัฐประศาสนศาสตร
รัฐประศาสนศาสตร
รัฐประศาสนศาสตร
รัฐประศาสนศาสตร
รัฐประศาสนศาสตร
การพัฒนาสัง คม
การพัฒนาสัง คม
ปรัชญาและศาสนา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
นิตศิ าสตร
กฏหมายมหาชน
นิตศิ าสตร
กฎหมายระหวางประเทศ
ภาษาจีน
ภาษาจีน

103
ที่
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

คํา
นํา
หนา
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
น.ส
น.ส
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
น.ส

ชื่อ
ชนิดา
ณัฐ พร
สุนันทา
พิมพวิภา
องอาจ
พัณณภัสสร
อรนุช
ชาคริต
แสนชัย
ไชยสิทธิ์
ศรัณย
ปณณธร
ณัฐ กาญ

สกุล
จันทรงาม
เพ็ชรเรือง
เกตุเหล็ก
บุรวัฒน
มากสิน
ภัทธภาสิทธิ์
สมคะเน
เกตุเรืองโรจน
ลิขิตธีรวุฒิ
ชาญอาวุธ
สรรพศิริ
สมสรวย
ธีรบวรกุล
รวม

ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567
ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง
ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ.
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สาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง
นาฏศิลป
นาฏศิลป
นาฏศิลป
นาฏศิลป
ทัศนศิลป
ทัศนศิลป
ทัศนศิลป
ทัศนศิลป
ออกแบบนิเทศศิลป
ออกแบบนิเทศศิลป/ออกแบบดิจิทัล
ออกแบบนิเทศศิลป
ออกแบบนิเทศศิลป
ออกแบบนิเทศศิลป

ตารางที่ 47 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการจําแนกรายบุคคล
ที่

คํา
นํา
หนา
นาย
นางสาว
นางสาว
นาง
นาย
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นาย
นางสาว

สกุล

ประเภทบุคลากร

เรืองกุน
แสวงสุข
นาถนวผดุง
สุขะสุคนธ
ชูมาก
นักเกษม
สงวนความดี
งามสิน
เฟอ งประยูร
สุขเจริญ
กอดแกว
ประสงคเงิน
วิโ รจนวรรณ วรรณปยะรัตน

พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ขาราชการ
ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

14 นาง อารยา

เกียรติกอง

พนักงานมหาวิทยาลัย

15 นางสาว ธัญพร

ศรีดอกไม

พนักงานมหาวิทยาลัย

16 นาย ณฐวัฒน

คณารักสมบัต ิ

พนักงานมหาวิทยาลัย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ
จิระพงค
นุชรา
สุวรรณา
ภัทรา
วัฒนชัย
วสุธิดา
บุญชู
พิชาพัทธ
ธมนวรรณ
บัณฑิตา
ภูธร
พูนลาภ
กานตรวี

17 นาย

ธัชกร

วงษคําชัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

18 นางสาว

ขนิษฐา

สวัสดิช์ ัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

19
20
21
22
23

นางสาว
นาย
นาย
นาย
นางสาว

นิชาภา
วรพจน
มงคล
พิสิษฐ
ประทับใจ

พิมพสุต
แสงอรามรุงโรจน
เทียมถนอม
ศรีอพิชัย
อภิสิทธิ์สุขสันติ

พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นาย
นางสาว
นางสาว
นาย
นาย
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นาย

ฎายิน
สุวรรณา
สุรศักดิ์
พรทิพย
จุฑามาศ
นิรมล
จิระพงค
กรวิทย
เบญริสา
พิมพชญา
นาถวุทธิ์
อนุชิต
จริยา
ณพร
กมลศักดิ์
พัชราภา
ประพัฒน

พรยุทธพงศ
รุจิโมระ
ชัยชิตาทร
มโนดํารงสัตย
ศรีรัตนา
บางพระ
เรืองกุน
ตายกระทึก
ตันเจริญ
ฟกเปยม
ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
จันทรโรทัย
ตันติวราชัย
เจียมโฆสิต
วงศศรีแกว
เอือ้ อมรวนิช
เขียวประภัสสร

พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
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ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567
สาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง
ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง
ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ.
√
6802 บริหารธุรกิจ 680202 การจัดการทรัพยากรมนุษย
√
9151 การทองเที่ยวและการโรงแรม 915102 การจัดการทองเที่ยว
√
9151 การทองเที่ยวและการโรงแรม 915102 การจัดการทองเที่ยว
√
6802 บริหารธุรกิจ 680214 การตลาด
√
9151 การทองเที่ยวและการโรงแรม 915102 การจัดการทองเที่ยว
√
6802 บริหารธุรกิจ 680201 การจัดการ
√
6802 บริหารธุรกิจ 680201 การจัดการ
√
6802 บริหารธุรกิจ 680201 การจัดการ
√
6802 บริหารธุรกิจ 680208 การจัดการหวงโซอปุ ทานและโลจิสติกส
√
6802 บริหารธุรกิจ 680208 การจัดการหวงโซอปุ ทานและโลจิสติกส
√
6803 บริหารธุรกิจ 680214 การตลาด
√
9151 การทองเที่ยวและการโรงแรม 915102 การจัดการทองเที่ยว
√
9151 การทองเที่ยวและการโรงแรม 915104 การจัดการโรงแรม
6802 บริหารธุรกิจ 680204 การจัดการขอมูลสารสนเทศ
√
หรือระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
6802 บริหารธุรกิจ 680204 การจัดการขอมูลสารสนเทศ
√
หรือระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
√
6105 นิเทศศาสตร
6802 บริหารธุรกิจ 680204 การจัดการขอมูลสารสนเทศ
√
หรือระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
1806 เทคโนโลยีสารสนเทศ 180607 ระบบสารสนเทศ
√
หรือ180608ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร
√
6802 บริหารธุรกิจ 680214 การตลาด
√
6802 บริหารธุรกิจ 680207 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
√
6802 บริหารธุรกิจ 680214 การตลาด
√
6802 บริหารธุรกิจ 680208 การจัดการหวงโซอปุ ทานและโลจิสติกส
√
6802 บริหารธุรกิจ 680204 การจัดการขอมูลสารสนเทศ
หรือระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

6801 การบัญชี
6801 การบัญชี
6801 การบัญชี
6801 การบัญชี
6105 นิเทศศาสตร
6105 นิเทศศาสตร
6802 บริหารธุรกิจ 680202 การจัดการทรัพยากรมนุษย
6802 บริหารธุรกิจ 680214 การตลาด
6105 นิเทศศาสตร
6105 นิเทศศาสตร
9151 การทองเที่ยวและการโรงแรม 915104 การจัดการโรงแรม
9151 การทองเที่ยวและการโรงแรม 915104 การจัดการโรงแรม
9151 การทองเที่ยวและการโรงแรม 915104 การจัดการโรงแรม
√ 9151 การทองเที่ยวและการโรงแรม 315104 การจัดการโรงแรม
√ 6103 เศรษฐศาสตร
√ 6105 นิเทศศาสตร
√ 6802 บริหารธุรกิจ 680202 การจัดการทรัพยากรมนุษย

ที่
41
42
43
44
45

คํา
นํา
ชื่อ
หนา
นางสาว อรวรรณ
นางสาว ลลิตา
นาง ชมพรรณ
นาย วสุรัตน
นางสาว จีรภา

46 นางสาว กัลยานี
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สกุล

ประเภทบุคลากร

ลีลาเกียรติวนิช
พวงมหา
รักษศรีทอง
ดวงสุวรรณ
ประยูรศักดิ์

พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

เลื่องสุนทร

พนักงานมหาวิทยาลัย

รวม

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567
สาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง
ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง
ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ.
√ 6802 บริหารธุรกิจ 680201 การจัดการ
√ 6105 นิเทศศาสตร
√ 9151 การทองเที่ยวและการโรงแรม 915102 การจัดการทองเที่ยว
√ 6802 บริหารธุรกิจ 680208 การจัดการหวงโซอปุ ทานและโลจิสติกส
√ 6802 บริหารธุรกิจ 680204 การจัดการขอมูลสารสนเทศหรือระบบ
สารสนเทศเพือ่ การจัดการ
√ 6802 บริหารธุรกิจ 680204 การจัดการขอมูลสารสนเทศหรือระบบ
สารสนเทศเพือ่ การจัดการ
0 0 3 0 2 10 0 3 10 0 2 6 0 3 7

ตารางที่ 48 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จําแนกรายบุคคล
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

คํา
นํา
หนา
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นางสาว
นาย
นาย
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว

ชื่อ
ณภัทรกฤต
เกรียง
ประสิทธิ์
อัครกิตติ์
ประยุทธ
ภูกิจ
เสาวนีย
กิตติ
ไกรรัช
นวลระหง
ชาญฉจิต
บุษกร
วงจันทร
ศศิอาภา
วิชชุดา
รัตนนุช
พรทิพย
ขายทอง

สกุล
จันทรวงศ
กิจบํารุงรัตน
ภูสมมา
ไชยธนกุลวัฒน
นิสภกุล
คงเปยม
ปรัชญาเกรียงไกร
กอบัวแกว
เทศมี
เทพวิวัฒนจิต
วรรณนุรักษ
สุทธิประภา
นุนคง
บุญคง
ประสาทแกว
จันทรเพ็ญ
ธนรติกุล
ชุนหสุวรรณ
รวม

ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567
ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง
สาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง
ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ.
วิทยาการคอมพิวเตอร

สถิติ

เทคโนโลยีไฟฟา

วิศวกรรมไฟฟา

เทคโนโลยีไฟฟา

วิทยาการคอมพิวเตอร

วิทยาการคอมพิวเตอร

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

คหกรรมศาสตร

อุตสาหกรรมอาหาร

เทคโนโลยีไฟฟา

คหกรรมศาสตร

การจัดการสิ่งแวดลอม

 คหกรรมศาสตร
 การจัดการสิ่งแวดลอม
 การจัดการสิ่งแวดลอม
 อุตสาหกรรมอาหาร
 คหกรรมศาสตร
0 0 0 0 1 1 0 1 4 0 1 5 0 0 5

4.3 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก
จําแนกตามรายบุคคล
ในการกําหนดคาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอกจําแนกตามรายบุคคลนี้
มอบใหคณะดําเนินการจัดทําคาเปาหมายฯ ทั้งนี้มีรายละเอียดของขอมูลรายบุคคล ที่คณะตางๆรวบรวมและจัดสงมา
สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประกอบดวย ชื่อ นามสกุล ประเภทบุคลากร อาจารยประจําหลักสูตรหรือ
สาขาวิชา ปที่จะพัฒนาบุคลากร ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก คุณวุฒิ (สาขาวิชาที่ศึกษาตอ) มหาวิทยาลัยและ
แหลงทุนที่ใช

106

ตารางที่ 49 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก
คณะครุศาสตร จําแนกรายบุคคล

ฉายเพชรากร
รุทธิ์อมร
แนนอุดร

ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

คณิตศาสตร
คณิตศาสตร

4 นางสาว ชยาภา
5 นาย
ณรงคพล

ดารายน
เอื้อไพจิตรกุล

พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

นางสาว ณัฐธิดา

เขียวบานยาง

พนักงานมหาวิทยาลัย

คณิตศาสตร
เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา
วิทยาศาสตรทั่วไป

7 นาย
ณัฐวัฒน
นางสาว ณิชชา
8

ฐิ ตวัฒนา
ชํานิยนต

พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

คอมพิวเตอรศกึ ษา
วิชาชีพครู

9 นาย

วุฒิศาสตร

พนักงานมหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตรทั่วไป

ธีระธนากร

พนักงานมหาวิทยาลัย

สังคมศึกษา

11 นาง
นันทสิรี
บูรณศักดิ์สถิตย พนักงานมหาวิทยาลัย
12 นาย
บุญดี
รุงเรืองมณีรัตน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
13 นางสาว ปญจลักษณ ถวาย

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
วิชาชีพครู

ป พ.ศ.
2563
2564
2565
2566
2567

ประจําหลักสูตร
/สาขาวิชา



6

10

14

ธิติพงศ

นางสาว ธีระนันท

นางสาว ปณฑมาศ

ผดุงชอบ

15 นางสาว วรรณนภา โพธิ์ผลิ
16 นางสาว วาสิณ ี
17 นางสาว วิมลวรรณ

จิรสิริ
ขอบเขต

18
19
20
21

นาย
นาย
วาที่ร.ต.
นางสาว

สมชาย
สมิทธิ์
สุชาติ
สุธิดา

ศรีรักษ
เจือจินดา
คุม สุทธิ์
ชาญวารินทร

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

นางสาว
นาย
นาย
นางสาว
นาย
นาง
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว

อริสรา
เอกลักษณ
ทรงรัฎต
ปองรัก
จิระพงศ
วารุณ ี
โชติรส
ภัทรพล
ณัฐชนัญ
น้ําออย
ณัฐนันท
ดวงใจ

จุลกิจวัฒน
กนกกากร
ชอุมดวง
รังษีวงศ
ฉันทพจน
นาวัลย
สุทธิประเสริฐ
พรหมมัญ
เสริม ศรี
สุขเสนา
มั่นคง
รุงเรือง



คุณวุฒิ
(สาขาวิชาที่ศกึ ษาตอ)

คณิตศาสตร(กําลัง ศึกษา)
 ปร.ด.คณิตศาสตร
กศด.คณิตศาสตร
 ปร.ด.คณิตศาสตร
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ,มศว
มศว


จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย


 วิทยาศาสตรศกึ ษา /
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม/
สิ่งแวดลอมศึกษา
การศึกษา/เทคโนโลยีฯ
คด.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
(กําลัง ศึกษา)
 ปรด.ฟสิกส / วิทยาศาสตร
การศึกษา / การสอนฟสิกส
 อ.ด.ประวัติศาสตร

N/A





การสอนภาษาอัง กฤษ / อังกฤษ
ปร.ด.การสอนภาษาอังกฤษ

 Ph.D ชีววิทยา , วิทยาศาสตร
Ed.D วิทยาศาสตรศกึ ษา ,
ศึกษาศาสตร
พนักงานมหาวิทยาลัย คอมพิวเตอรศกึ ษา
ปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศ
(กําลังศึกษาตอ)
พนักงานมหาวิทยาลัย
ปร.ด.จิตวิทยาประยุกต
วิชาชีพครู
พนักงานมหาวิทยาลัย
ภาษาไทย
   ภาษาไทย / ภาษาศาสตร /
การศึกษาภาษาไทย
พนักงานมหาวิทยาลัย
อ.ด.ประวัติศาสตร
สังคมศึกษา

พนักงานมหาวิทยาลัย
จิตวิทยา (กําลังศึกษา)
วิชาชีพครู
พนักงานมหาวิทยาลัย หลักสูตรและการสอน
กศ.ด.หลักสูตรและการสอน

พนักงานมหาวิทยาลัย
วิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมทาง
คณิตศาสตร

การศึกษา (กําลัง ศึกษา)

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
รวม

แหลงทุน
มหาวิทยาลัย

การศึกษาปฐมวัย
คอมพิวเตอรศกึ ษา
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
คอมพิวเตอรศกึ ษา
คอมพิวเตอรศกึ ษา
วิชาชีพครู
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย

กศ.ด.วิทยาศาสตรการศึกษา
 การสอนคณิตศาสตร/คณิตศาสตร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

 การศึกษาปฐมวัย
คอมพิวเตอรศกึ ษา

 การศึกษาปฐมวัย
 การศึกษาปฐมวัย
คอมพิวเตอรศกึ ษา (กําลังศึกษา)
คอมพิวเตอรศกึ ษา (กําลังศึกษา)
บริหารการศึกษา (กําลังศึกษา)
 การศึกษาปฐมวัย
 การศึกษาปฐมวัย
1 4 4 4 13


 


จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย



N/A



จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
ม.ศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิดา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา






 

วิทยาศาสตรทั่วไป

วิทยาศาสตรทั่วไป
คณิตศาสตร

มหาวิ ทยาลัย

ประเภทบุคลากร

สกุล

ตนเอง/อื่น

คํา
นํา
ชื่อ
หนา
1 นาย
สุทธิชัย
2 นาย
เกษมสันต
3 นางสาว ขนิษฐา

ที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ
N/A
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ
N/A

พระจอมเกลาฯลาดกระบัง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 50 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จําแนกรายบุคคล
สกุล

1 นางสาว ชมพูนุท

ถาวรวงศ

2 นางสาว นพรัตน

ปญญาดิลกพงศ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษธุรกิจ
พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษธุรกิจ

4

นาง วิลดา

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษธุรกิจ

5

นาย สมเกียรติ เกียรติกําจายขจร พนักงานมหาวิทยาลัย



 ภาษาศาสตรประยุกต



7

วัฒนพงศศริ ิ

พนักงานมหาวิทยาลัย รัฐประศาสนศาสตร



10 นาย สรณา

P
P

พนักงานมหาวิทยาลัย รัฐประศาสนศาสตร
พนักงานมหาวิทยาลัย รัฐประศาสนศาสตร

อนุสรณทรางกูร พนักงานมหาวิทยาลัย

การจัดการชุมชน

ภาษาจีน
ประชากรศาสตร/
สังคมศาสตร
การแพทย/พัฒน
ศึกษาศาสตร/
รัฐศาสตร/รัฐ
ประศาสนศาสตร
/สหวิทยาการ/การ
จัดการ
รัฐประศาสนศาสตร
รัฐประศาสนศาสตร



โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ

บุษกลธนาวรัตน พนักงานมหาวิทยาลัย รัฐประศาสนศาสตร

8 นาย วัชรพล** ยงวณิชย
9 นางสาว สุรียพร** สลับสี

การสอนภาษาอังกฤษ/
เทคโนโลยีภาษา
การสอนภาษาอังกฤษ/
ภาษาศาสตรประยุกต



6 นางสาว กุลจิรพัส
นาย พงษพตั

คุณวุฒิ
(สาขาวิชาที่ศกึ ษาตอ)

 ภาษาอังกฤษ/การแปล

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษธุรกิจ

3 นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์ ศิริ
ศรีทองกุล

ป พ.ศ.
2563
2564
2565
2566
2567

ประเภทบุคลากร

ประจําหลักสูตร
/สาขาวิชา

ชื่อ



การพัฒนาสังคม



การศึกษาและ
พัฒนาสังคม
ภาษาไทย
ภาษาไทย

P

11 นาย จักรพันธ** พรมฉลวย
ดีสุวรรณ
12 นาย วิฆนาย
นางสาว
กฤติ
ก
า
ชู
ผล
13

พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

การจัดการชุมชน
ภาษาไทย
ภาษาไทย

14 นางสาว นวพร

ธานีวัฒน

พนักงานมหาวิทยาลัย

ภาษาไทย



ภาษาไทย

15 นางสาว กัลยรัตน

กลิ่นสุวรรณ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ภาษาไทย



ภาษาไทย

16 นางสาว อนุสรา

ศรีวิระ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ภาษาไทย



ภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย

ภาษาไทย

18 นาย อรรถชัย

วงศอดุ มมงคล พนักงานมหาวิทยาลัย

นิตศิ าสตร

19 นาง ธนารัตน

อนุวัฒนปรีชา

พนักงานมหาวิทยาลัย

นิตศิ าสตร

20 นาย ยุทธศักดิ์
21 นางสาว รุงรัตน

ดีอราม
ธนบดีธาดา

พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

นิตศิ าสตร
นิตศิ าสตร

22 นางสาว ชาดา

บุนนาค

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาจีนเพือ่ การสื่อสาร

23 นางสาว วิรสา

โรจนวรพร

พนักงานมหาวิทยาลัย นาฏศิลปและการแสดง

24 นางสาว อรนุช

สมคะเน

พนักงานมหาวิทยาลัย ออกแบบทัศนศิลป

17 นางสาว กมลชนก ธรรมมิกะ

25 นาย ชาคริต

เกตุเรืองโรจน พนักงานมหาวิทยาลัย
รวม

ออกแบบนิเทศศิลป
และออกแบบดิจิทัล



ภาษาไทย



นิตศิ าสตร



 นิตศิ าสตร


นิตศิ าสตร
นิตศิ าสตร



ภาษาจีน



นาฏศิลปตะวันตก



ทัศนศิลป



0 5 9 7 4

ออกแบบนิเทศศิลป
/ออกแบบดิจิทัล

หมายเหตุ1. ** หมายถึงอยูระหวางศึกษาตอ 2. P หมายถึง ปที่จบ 3.หมายถึง ปที่เริ่มศึกษา

แหลงทุน
สถานที่ศกึ ษาตอ
1.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2. Iowa state University
1มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม พระเกียรติ
1.มหาวิทยาลัยมหิดล/
ภาคปกติ/ภาคพิเศษ
2.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ /
ภาคปกติ/ภาคพิเศษ
1.มหาวิทยาลัยขอนแกน
2.มหาวิทยาลัยบูรพา
3.มหาวิทยาลัยอืน่ ๆ
จุฬาลงกรณม หาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย

มหาวิ ทยาลัย

คํา
นํา
หนา

ตนเอง/อื่น

ที่













มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

1.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2.มหาวิทยาลัยศิลปกร
จุฬาลงกรณม หาวิทยาลัย

1.มหาวิทยาลัยศิลปากร

2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1.มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร

2.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

1.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

2.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

1.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม พระเกียรติ

2.มหาวิทยาลัยแหงชาติไตหวัน
จุฬาลงกรณม หาวิทยาลัย

1.มหาวิทยาลัยศิลปากร

2.มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตารางที่ 51 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก
คณะวิทยาการจัดการจําแนกรายบุคคล

1 นาย กมลศักดิ์

วงศศรีแกว

ประเภทบุคลากร

พนักงานมหาวิทยาลัย หลักสูตรบริหารธุรกิจ

คุณวุฒิ
(สาขาวิชาที่ศกึ ษาตอ)

2563
2564
2565
2566
2567

สกุล

ป พ.ศ.

√

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

แหลงทุน
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

√

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยหอการคา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

√
√
√

มหาวิท ยาลั ย

ชื่อ

ประจําหลักสูตร
/สาขาวิชา

ตนเอง/อื่ น

คํา
ที่ นํา
หนา

สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู

2
3
4
5

นางสาว วสุธิดา
นาย ภูธร
นางสาว บัณฑิตา
นาย สุรศักดิ์

นักเกษม
กอดแกว
สุขเจริญ
ชัยชิตาทร

พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
หลักสูตรวิทยาศาสตร
หลักสูตรบัญชี

6 นางสาว จุฑามาศ ศรีรัตนา
7 นางสาว พิชาพัทธ งามสิน
8 นางสาว ธมนวรรณ เฟอ งประยูร

พนักงานมหาวิทยาลัย หลักสูตรนิเทศศาสตร
พนักงานมหาวิทยาลัย หลักสูตรบริหารธุรกิจ
พนักงานมหาวิทยาลัย หลักสูตรบริหารธุรกิจ

9 นางสาว ฎายิน
10 นางสาว นุชรา

พรยุทธพงศ
แสวงสุข

พนักงานมหาวิทยาลัย หลักสูตรบัญชี
พนักงานมหาวิทยาลัย หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการ

11 นางสาว เบญริสา
12 นาย พิสิษฐ
13 นางสาว สุวรรณา
14 นาง ชมพรรณ
15 นาย พูนลาภ
16 นางสาว ประทับใจ

ตันเจริญ
ศรีอพิชัย
รุจิโมระ
รักษศรีทอง
ประสงคเงิน
อภิสิทธิ์สุขสันติ
รวม

พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

หลักสูตรนิเทศศาสตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบัญชี
หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการ
หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการ
หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการ

√
√
√
√

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการตลาด
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาโลจิสติกส
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบัญชี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขานิเทศศาสตรนวัตกรรม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบัญชี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการจัดการทองเที่ยวโรงแรมและอีเวนต

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการตลาด
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบัญชี
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการทองเที่ยว
กําลังพิจารณา
√ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 4 5 0 1

√

มหาวิทยาลัยเกริก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

√
√
√
√
√

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร √
√
มหาวิทยาลัยสยาม
√
อยูระหวางพิจารณา
√
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
กําลังพิจารณา
กําลังพิจารณา



ตารางที่ 52 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จําแนกรายบุคคล

1
2
3
4
5
6
7
8
9



นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นาย
นาย
นางสาว
นาย

สกุล

ประเภทบุคลากร

2563
2564
2565
2566
2567

ชื่อ

ป พ.ศ.

ลักษณา รมยะสมิต
พนักงานมหาวิทยาลัย วิทยาการคอมพิวเตอร
√
เสาวนีย ปรัชญาเกรียงไกร พนักงานมหาวิทยาลัย วิทยาการคอมพิวเตอร
√
สุปราณี หอมา
พนักงานมหาวิทยาลัย วิทยาการคอมพิวเตอร
√
อมรรัตน ชัยกฤษฎาการ พนักงานมหาวิทยาลัย การจัดการสิ่งแวดลอม
√
ธนากร เมียงอารมณ พนักงานมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
√
วรวิทย ลีลาวรรณ
√
พนักงานมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
พนักงานมหาวิทยาลัย วิศวกรรมระบบราง
√
ณัฐกฤช อัสนี
พนักงานมหาวิทยาลัย การจัดการสิ่งแวดลอม
√
รัตนนุช จันทรเพ็ญ
พนักงานมหาวิทยาลัย วิทยาการคอมพิวเตอร
√
ณภัทรกฤต จันทวงศ
0 1 6 1 1
รวม

คุณวุฒิ
(สาขาวิชาที่ศกึ ษาตอ)

คอมพิวเตอรศกึ ษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการสิ่งแวดลอม
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมพลังงาน
สิ่งแวดลอมและทรัพยากร
วิทยาการคอมพิวเตอร

แหลงทุน
มหาวิทยาลัย

ตนเอง/อื่ น

หนา

ประจําหลักสูตร
/สาขาวิชา

สถาบันเทคโนโลยีพ ระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล

√
√
√
√
√
สถาบันเทคโนโลยีพ ระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง √

มหาวิ ท ยาลั ย

ที่

คํา
นํา

√
√
√

บรรณานุกรม
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