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มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปนสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของ
แผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญกาวหนาอยางม่ันคง
และย่ังยืน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
อยางสมดุลและยั่งยืน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา 
สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู ประกอบกับการกําหนด 
แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระยะ 20 ป พ.ศ. 2560 - 2579 และแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี พ.ศ. 2560 – 2564 ที่ไดกําหนดแผนการดําเนินการตางๆ  ที่มีกลยุทธ มาตรการดําเนินการที่คํานึงถึงความสอดคลอง
กับหนาที่ดังกลาวขางตนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยอาศัยกระบวนการการมีสวน
รวมและแสดงความคิดเห็น ตลอดจนความตองการในการพัฒนาตนเองของบุคลากร ผานการสํารวจความตองการ 
และขอความรวมมือจากทุกคณะและทุกหนวยงานในการรวมกันจัดทํารางแผนพัฒนาบุคลากร เสนอตอกรรมการ
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ ซึ่งแผนพัฒนาบุคลากรฉบับน้ี ไดรับความ
เห็นชอบ จากการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ 2564 
และไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 เม่ือวันจันทรที่ 12 กรกฎาคม 2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีตระหนักวาการจะดําเนินการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีและเปนเปนไปตาม
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ไดน้ัน ปจจัยทีส่าํคญัคอืจะตอง
เกิดจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนที่รวมกันขับเคลื่อนภารกิจตางๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจึงไดจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจําปงบประมาณ (พ.ศ.2563 - 2567) มหาวิทยาลัยหวังเปนอยางย่ิง
วาแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. 2563 - 2567) จะเปนเครื่องมือที่มีประโยชนและเปนแนวทาง 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติเพื่อมุงสูความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยในอนาคต 
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สวนท่ี 1 
บทนํา 

1.1 ความสาํคัญและความเปนมา 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. 2547 ไดบัญญัติใหมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปน
สถาบัน อุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดินฟนฟูพลังการเรียนรูเชิดชูภูมิปญญา
ของทองถิ่นสรางสรรคศิลปวิทยาเพ่ือความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและย่ังยืนของปวงชนมีสวนรวมในการจดัการ
การบํารุงรักษาการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืนโดยมีวตัถปุระสงคให
การศึกษาสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทําการสอนวิจัยใหบริการทางวิชาการแกสังคมปรับปรุงถายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยีทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครูมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ประกอบกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 กําหนดใหสถานศึกษาแตละแหงมีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแตละระดับแตละประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจึงตองดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยโดยองคประกอบ
หนึ่งคือ การบริหารจัดการซึ่งเปนการควบคุมคุณภาพของมหาวิทยาลัยในการบรหิารจดัการดานตาง ๆ  ใหมคีณุภาพ 
เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล ฯลฯ เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว 

จากบริบทขางตนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจึงตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลซึ่งเปนทรัพยสินที่มีคาและมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหมหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จไดอยางย่ังยืน 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในยคุของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหเปนเครื่องมือ
เชิงกลยุทธที่จะชวยผลักดันความสําเร็จจึงเปนสิ่งสําคัญ โดยกการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยจะมุงเนน 
การพัฒนาความเปนเลิศของบุคลากรตามแนวทางการกําหนดสมรรถนะ ความรูความสามารถ และทกัษะทีจ่าํเปน
ในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือบุคลากรสามารถปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปสามารถสรางองคความรูใหมและนํามาปรับใชในการพัฒนาองคกรไดอยาง
เหมาะสม สนับสนุนใหบุคลากรเพ่ิมพูนความรูอยางตอเน่ืองและสงเสริมใหสามารถถายทอดความรูการปฏิบัติงาน
ไปยังบุคคลอ่ืนสงผลใหเกิดการพัฒนาองคกรในทุกดาน มหาวิทยาลัยจึงตองกําหนดทิศทางการพัฒนาบคุลากรใหมี
ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกอบกับแผนพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (พ.ศ.2558-2562 )ถึงกําหนดเวลาสิ้นสุดของแผนแลวจึงเปนความจําเปนที่
จะตองมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (พ.ศ.2563-2567) ฉบับนี้สําหรับใชเปน
เครื่องมือในการบริหารจัดการงานดานทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากรใหสามารถผลักดันการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยใหบรรลุผลสําเร็จตามที่กําหนดตอไป 
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1.2 บริบทของมหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี

1.2.1 ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลยั 

มหาวทิยาลัยราชภฏัธนบรุีเดิมคือ โรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา 
สังกัดกรมอาชวีศึกษาเปดทาํการสอน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 เพ่ือผลิตครู
อาชีวศกึษา 

พ.ศ. 2519 ไดรับการยกฐานะใหเปนวิทยาลัยครู สามารถผลิตครูได
ถึงระดับปริญญาตรีตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรง 
พระกรุณาโปรดเกลาฯพระราชทานนาม“สถาบันราชภัฏ” แทนวิทยาลัยครู เม่ือวนัที ่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 ต้ังอยูที่ซอยเทศบาล
บางปู 119ถนนสุขุมวิท ตําบลบาลปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงคจะใหเปน
มหาวิทยาลัยของรัฐประจําจังหวัดสมุทรปราการ และเปนวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีแตเน่ืองจาก
นโยบายของรัฐบาลในขณะน้ัน หามมิใหมีการจัดต้ังหนวยงานใหมขึ้นในสวนราชการ ดังน้ันศูนยอุดมศึกษา
สมุทรปราการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงใชชื่อวา“มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ” จากน้ัน
มหาวิทยาลัยฯ จึงไดจัดทําผังแมบททางกายภาพ (Master Plan) พ.ศ. 2552 ไดเริ่มจัดการเรียนการสอนในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยเริ่มจัดการศึกษาในระดับกอน
ประถมศึกษาและไดขยายการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาจนถึงปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปนสถาบันอุดมศึกษามีภาระหนาที่หลักในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่เนนคุณภาพ เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความงอกงามทางปญญา แสวงหาความรูอยาง
ตอเนื่อง เปนบัณฑิตคุณภาพ เปนนักวิชาชีพที่ดี พัฒนาและสรางเสริมการวิจัยใหเปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู 
สรางองคความรู และพัฒนางานในหนาที่ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และใหบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูใน
กลุมมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับรอง 
ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการเปนพ้ืนที่การจัดการศึกษาเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และให
ถือวาเปนการจัดการศึกษาในพ้ืนที่เดียวกัน 
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1.2.2 ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจอัตลักษณของนักศึกษา  เอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

1.2.2.1 ปรัชญา 

มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูคูคุณธรรม  บูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นควบคูกับภูมิปญญา
สากล สรางองคความรูเพ่ือพัฒนาทองถิ่นใหยัง่ยืน และสรางสงัคมคุณภาพ 

1.2.2.2 วิสัยทัศน 

มหาวทิยาลัยราชภฏัธนบรุีเปนสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลกัษณ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ
และเปนสถาบันหลักทีบู่รณาการองคความรูสูนวัตกรรมในการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือสราง
ความม่ันคงใหกับประเทศ 

1.2.2.3 พันธกจิ 

1.ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีทศันคติที่ดี เปนพลเมืองดีในสงัคม และมีสมรรถนะตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิต 

2.พัฒนาทองถิ่นตามศักยภาพ สภาพปญหาและความตองการทีแ่ทจรงิของชุมชนโดย 
   การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี และนอมนําแนวพระราชดําริสูการปฏบิัติ 
3.สรางเครอืขายความรวมมือกบัทกุภาคสวนเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น และเสริมสราง 
 ความเขมแข็งของผูนําชุมชนใหมีคุณธรรมและความสามารถในการบรหิารงานเพ่ือ 

   ประโยชนตอสวนรวม 
4.วิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับมุงเนนการ

บูรณาการเพื่อนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม 
5.ทํานบุาํรงุศิลปวฒันธรรม และสงเสริม สบืสานภูมิปญญาทองถิ่นและบูรณาการกับ 
   ภูมิปญญาสากล 
6.บรหิารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอยางมีประสทิธภิาพดวยหลักธรรมาภิบาล

พรอมรองรับบรบิทการเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเน่ืองและย่ังยืน 

1.2.2.4 อัตลักษณของนักศกึษา 

1. มีคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค 4 ประการตามแนวพระราโชบาย
 มีทัศนคติที่ดีและถูกตอง    มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเขมแข็ง 
 มีอาชีพมีงานทํา               เปนพลเมืองดีมีวินัย 
2. มีจิตอาสา
3. มีทักษะคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ

1.2.2.5 เอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

1. ผลิตและพัฒนาครู/บุคลากรทางการศึกษา
2. พัฒนาทองถิ่นโดยนอมนําแนวพระราชดําริสูการปฏิบัติ



4 

1.2.3 โครงสรางการแบงสวนราชการมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีโครงสรางการแบงสวนราชการตามประกาศกฎกระทรวงศกึษาธกิาร 
เรื่อง  การแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 ไวดังน้ี 

1. สํานักงานอธิการบดี
2. คณะครศุาสตร
3. คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
7. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. สํานักศิลปะและวฒันธรรม
9. สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดจัดรูปแบบการแบงโครงสรางหนวยงานแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
1) หนวยงานที่มีการจัดการเรียนการสอน เชน คณะตางๆ  เปนหนวยงานที่มีบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ  และ 2) หนวยงานที่ไมไดจัดการเรียนการสอน ไดแก หนวยงานสายสนับสนุนวิชาการ ไดแก 
สํานักงานอธิการบดี  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยอยางครบถวน  จึงมีการกําหนดหนวยงานภายในเพ่ิมเติม เชน โครงการจัดต้ังคณะวิศวกรรมศาสตร 
โครงการบัณฑิตศึกษา โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 
ศูนยคอมพิวเตอร ศูนยภาษา กลุมงานรายได ทรัพยสิน ศูนยบมเพาะวิสาหกิจและสหกิจศึกษา เพ่ือปฏิบัติภารกิจ
เฉพาะทางของมหาวิทยาลัย เปนตน ปจจุบันมีการแบงโครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี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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ภาพท่ี 1 โครงสรางการแบงสวนราชการมหาวทิยาลัยราชภฏัธนบุร ี

โครงสรางของมหาวิทยาลยัราชภัฏธนบรุ ี

คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

คณะกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

สภาวิชาการ 

สภาคณาจารยและขาราชการ 

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม 

สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดี กลุมตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี 

ผูชวยอธกิารบดี 

หนวยงานวิชาการ หนวยงานสนับสนุนวิชาการ 

คณะครุศาสตร 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
คณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สํานักงาน อธิการบดี 
- สํานักงาน อธิการบดี 
- กองกลาง 
- กองนโยบายและแผน 
- กองพัฒนานักศึกษา 
- กองพัฒนาระบบบริหาร 
- กองคลังและพัสดุ 
- กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ 
- กลุมงานกฎหมายและวินัย 
- กลุมงานรายได้ทรัพยสิน ศูนยบมเพาะ

วิสาหกิจแล ะสหกิจศกึษา

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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1.3 ผลการดําเนินงานดานพัฒนาบุคลากร ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562 

1.3.1 จํานวนบุคลากรสายวิชาการท่ีมีการพัฒนาดานการศึกษาตอในคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 

มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการโดยพิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสมในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
โดยผานการพิจารณาจากบริบทที่สําคัญหลายๆดานของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบคุลากร เพ่ือใหเกิดประสทิธภิาพ
และประสิทธิผลในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยอยางมากที่สุดจากแผนพัฒนาบุคลากรใน 
ป พ.ศ.2558– 2562 ที่มีเปาหมายของกลุมบุคลากรที่อยูระหวางการศึกษาตอและสําเร็จการศึกษา คุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก จํานวน 32 คนเม่ือสิ้นสุดแผนฯ จํานวนบุคลากรสายวิชาการ มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 
มีจํานวน 30 คนโดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ผลการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ใหมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกประจําป พ.ศ.2558 – 2562 
 (ขอมูลจากแผนพัฒนาบคุลากรประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562) 

หนวยงาน 

จํานวนบุคลากรที่มีคุณวุฒิการศึกษา 
ระดับปริญญาเอก 

รวม 
2558 2559 2560 2561 2562 

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 จํานวนบคุลากรสายวิชาการ ท่ีมีการพัฒนาดานการดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

จากแผนพัฒนาบุคลากรในป พ.ศ. 2558 – 2562 ที่ไดกําหนดเปาหมายไวสามประเด็น ดังนี ้
1. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหมีตําแหนงทางวิชาการใหมีจํานวน เพ่ิมขึ้นรอยละ 40 เม่ือสิ้นสุดแผน

โดยจากเดิมมหาวิทยาลัยมีบุคลากรสายวิชาการที่มีตําแหนงทางวิชาการจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 14.94 ซึ่ง
เม่ือสิ้นสุดแผนฯ มหาวิทยาลัยมีบุคลากรสายวิชาการที่มีตําแหนงวิชาการ จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 18.26 
(จํานวนบุคลากรสายวิชาการ ทั้งหมด 241 คน) โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2 

2. เพ่ิมจํานวนบุคลากรสายวิชาการที่มีตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมขึ้นจากอาจารยเปนผูชวยศาสตราจารย
ปละอยางต่ำ 3 คน ตอหนวยงาน เมื่อสิ้นสุดแผนฯ พบวาในป 2559 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสามารถ 
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหมีตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้นจากอาจารยเปนผูชวยศาสตราจารยไดตามเปาหมาย 
และในป 2561 ทุกหนวยงานสามารถพัฒนาไดตามเปาหมายดังกลาวโดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3 

3. เพ่ิมจํานวนบุคลากรสายวิชาการที่มีตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้นจากผูชวยศาสตราจารยเปน
รองศาสตราจารย อยางต่ํา1คนตอหนวยงาน ซึ่งเม่ือเมื่อสิ้นสุดแผนฯ พบวาคณะครุศาสตรและคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร สามารถพัฒนาไดตามแผน 

ตารางท่ี 2 ผลการพัฒนาบคุลากรสายวชิาการ ดานการดํารงตาํแหนงทางวชิาการประจาํป พ.ศ.2558 – 2562  
 จําแนกตามหนวยงาน (ขอมูลจากแผนพัฒนาบคุลากรประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562) 

หนวยงาน 

จํานวนบุคลากรท่ีพัฒนาดาน 
การดํารงตําแหนงทางวิชาการ 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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ตารางท่ี 3 ผลการพัฒนาบุคลากรสายวชิาการ ดานการดํารงตําแหนงทางวชิาการประจําป พ.ศ.2558 - 2562 
 จําแนกตามหนวยงานและตําแหนงทางวชิาการ (ขอมูลจากแผนพัฒนาบคุลากรประจาํปงบประมาณ 
 พ.ศ.2558 – 2562 โดยการนับจาํนวนเปนการนับจาํนวนแบบสะสม) 

1.3.3 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ ท่ีมีการพัฒนาดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะตาม 
การปฏิบัติงาน  

การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในชวงป พ.ศ.2558 – 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ยังไมได
มีการกําหนดเปาหมายในการพัฒนาดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามการปฏิบัติงานเชนการฝกอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน นําเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลววาการจดัทาํแผนพฒันา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยในชวงตอไปจะพิจารณากําหนดทิศทางและคาเปาหมายในการพฒันาดานสมรรถนะตามการ
ปฏิบัติงาน เชน การฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน นําเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ จะเปนปจจัย
สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาไดอยางดียิ่งขึ้น เน่ืองจาการพัฒนาดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามการปฏบิติังานของ
บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยจะมีความเกี่ยวของอยางมีนัยสัมพันธในการพัฒนาดานการดํารงตําแหนงทาง
วิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 

หนวยงาน 

จํานวนบุคลากรท่ีพัฒนา 
ดานการดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รวม 
2558 2559 2560 2561 2562 

ผศ. รศ. ผศ. รศ. ผศ. รศ. ผศ. รศ. ผศ. รศ. 
คณะครุศาสตร 1 1 2 - 1 - 7 - 2 - 14 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 - - - 1 - 4 - 1 1 8 

คณะวิทยาการจัดการ 2 - - 2 - 3 2 1 - 10 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 - 3 - 1 - 6 - 1 - 12 

รวมระดับมหาวิทยาลัย 5 1 5 - 5 - 20 2 5 1 44 
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ตารางท่ี 4 ผลการพัฒนาบุคลากรสายวชิาการ ดานสมรรถนะหลกัและสมรรถนะตามการปฏบิัติงาน 
 ประจําป พ.ศ.2558 – 2562(ขอมูลจากแผนพัฒนาบคุลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562) 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ชวงเวลา 
ดําเนินการ 

จํานวน
ผูเขารวม 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่เขา
ปฏิบัติงานใหม จํานวน 2 คร้ัง (กลุมบุคลากรสายวิชาการ) 

พ.ศ.2559 
พ.ศ.2560 

30 คน 
22 คน 

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การบริหารงานท่ีย่ังยืนตามแนวทางเชิง
พระพุทธศาสนาเพ่ือการครองตน ครองคน ครองงาน  
ณ มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี 

พ.ศ.2560 10 คน 

3 โครงการอบรม เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามประกาศ ก.พ.อ.       
ณ เนเจอรแอนดกรีน รีสอรท จ.สมุทรสงคราม 

พ.ศ.2560 6 คน 

4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรการผลิตครูคุณภาพเปนเลิศ พ.ศ.2561 1 คน 
5 โครงการสัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษา (Mini_UKM) คร้ังท่ี 18 
พ.ศ.2561 2 คน 

6 โครงการอบรมหลักสูตร “กาวสูองคกร 4.0 อยางย่ังยืน” พ.ศ.2561 1 คน 
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปล่ียนเรียนรูสูอาจารยมืออาชีพ” พ.ศ.2561 20 คน 
8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนดวย QR Code พ.ศ.2561 40 คน 
9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดวย 

Google Sites 
พ.ศ.2561 40 คน 

10 โครงการอบรมการเขียนบทความใหไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสาร
ระดับชาติ (สําหรับบุคลากรสายวิชาการ) 

พ.ศ.2561 50 คน 

11 โครงการอบรมพัฒนาความสามารถดานภาษาอังกฤษของอาจารยเพ่ือ
การศึกษาตอ การอบรมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติหรือศึกษาดูงานใน
ตางประเทศ 

พ.ศ.2561 40 คน 

12 โครงการอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏธนบุรี ระดับหลักสูตร (หลักสูตรท่ี 1 สําหรับผูมีประสบการณ) 

พ.ศ.2562 1 คน 

13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในคร้ังท่ี 19 และเตรียมความพรอมพัฒนาหลักประกันคุณภาพ 
(คณะ และหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยดําเนินการ) 

พ.ศ.2562 120 คน 

14 โครงการวิพากษการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  
(คณะ และหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยดําเนินการ) 

พ.ศ.2562 120 คน 

15 โครงการอบรมหลักสูตร “การวางแผนเชิงกลยุทธในการปฏิบัติงาน” พ.ศ.2562 1 คน 
16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับประเมินผล

การปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(สายวิชาการ) 
พ.ศ.2562 10 คน 

รวม 514 คน 
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1.3.4 จํานวนบคุลากรสายสนับสนุนวิชาการ ท่ีมีการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาในระดับท่ีสงูขึน้ 

จากแผนพัฒนาบุคลากรในป พ.ศ. 2558 – 2562 ที่ไดกําหนดเปาหมายพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาในระดับ 
ที่สูงขึ้น ในระดับปริญญาเอก จํานวน 2 คน และในระดับปริญญาโท จํานวน 18 คน ซึ่งเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาใน 
ปพ.ศ. 2558 – 2562 มีผลการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ เพื่อการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาในระดบัที่สูงขึ้น 
จํานวน 9 คน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5 ผลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ดานการศึกษาตอในคุณวุฒิการศึกษาระดับที่สูงขึ้น 
 ประจําป พ.ศ.2558 – 2562 จาํแนกตามตําแหนง (ขอมูลจากแผนพัฒนาบคุลากรประจาํป 
 งบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562) 

เปาหมายพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาท่ีสูงข้ึน ผลการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาที่สูงข้ึน 

วิชาชีพที่ตองการพัฒนา 
ตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ 

ตามระเบียบ ก.พ.อ.กําหนด 
คุณวุฒิ 

จํานวน 
(คน) 

2558 2559 2560 2561 2562 
รวม 

จํานวน 
(คน) 

นักวจิัย ปริญญาเอก 2 - - - - 2 2 
นักวิชาการคอมพิวเตอร ปริญญาโท 2 - - 1 - - 1 
นักวิชาการเงินและบัญชี ปริญญาโท 2 - - 1 - - 1 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปริญญาโท 2 - - - - - - 
นิติกร ปริญญาโท 2 - - 1 - - 1 
นักวิชาการศึกษา ปริญญาโท 2 - 1 1 - - 2 
นักวิชาการบุคลากร ปริญญาโท 2 - - - - - - 
นักวิชาการพัสดุ ปริญญาโท 2 - - - - - - 
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ปริญญาโท 2 - - 1 - 1 2 
ตําแหนงวิชาชีพอื่น ๆ ท่ีจําเปน ปริญญาโท 2 - - - - - - 

รวม 20 - 1 5 3 9 



11 

1.3.5 จํานวนบคุลากรสายสนับสนุนวิชาการ ท่ีมีการพัฒนาดานการดํารงตําแหนงที่สงูขึ้น 

 จากแผนพัฒนาบุคลากรในป พ.ศ. 2558 – 2562 มหาวิทยาลัยไดพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
ดานการดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นอยางสมําเสมอโดยในชวงระยะเวลาดังกลาวบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการของ 
มหาวิทยาลัย มีการพัฒนาเพื่อดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น จํานวน 15 คน โดยมีรายละเอียดดังตารางที ่6 และ 7 

ตารางท่ี 6 ผลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ดานการดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นประจําป พ.ศ.2558 – 2562
 จําแนกตามตําแหนง (ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ) 
 (ขอมูลจากแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562) 

ตําแหนง 
(ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ 

เช่ียวชาญเฉพาะ) 
ระดับ 

ผลการพัฒนาการดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้น 
รวม 

2558 2559 2560 2561 2562 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  ชํานาญการ - - - - 3 3 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชํานาญการ - - - - 1 1 
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ - - - - 5 5 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ - - - - 2 2 
บุคลากร ชํานาญการ - - - - 1 1 
บรรณารักษ ชํานาญการ - - - - 1 1 
วิศวกร ชํานาญการ - - - - 1 1 
ผูปฏิบัติงานพัสดุ ชํานาญการ - - - - 1 1 

รวม - - - - 15 15 

ตารางท่ี 7 ผลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ดานการดํารงตําแหนงบริหารประจําป พ.ศ.2558 – 2562 
   จําแนกตามตําแหนง (ขอมูลจากแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562) 

ตําแหนง 
ผลการพัฒนาการดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

รวม 
2558 2559 2560 2561 2562 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี - - - - 1 1 
ผูอํานวยการกองกลาง - - - - 1 1 
ผูอํานวยกองนโยบายและแผน - - - - 1 1 

รวม - - - - 3 3 
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1.3.6 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ท่ีมีการพัฒนาดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามการ
ปฏิบัติงาน 

การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในชวงป พ.ศ.2558 – 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ยังไมได 
มีการกําหนดเปาหมายในการพัฒนาดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามการปฏิบัติงาน เชน การฝกอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลววาการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของ 
มหาวิทยาลัยในชวงตอไป  จะพิจารณากําหนดทิศทางและคาเปาหมายในการพัฒนาดานสมรรถนะตามการปฏบิติังาน 
เชน การฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จะเปนปจจัยสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาได 
อยางดียิ่งขึ้น โดยในชวงระยะเวลาดังกลาวบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยมีการพฒันาดานสมรรถนะ 
หลักและสมรรถนะตามการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังตารางที ่8 

ตารางท่ี 8 ผลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามการปฏบิัติงาน 
 ประจําป พ.ศ.2558 – 2562 (ขอมูลจากแผนพัฒนาบคุลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 –2562) 

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
ชวงเวลา 

ดําเนินการ 
จํานวน

ผูเขารวม 
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรท่ีเขาปฏิบัติงานใหม 

จํานวน 2 คร้ัง (กลุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ) 
พ.ศ.2559 
พ.ศ.2560 

15 คน 
22 คน 

2 โครงการอบรม เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามประกาศ ก.พ.อ. 
(สําหรับกลุมผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ) ณ เนเจอรแอนดกรีน รีสอรท จ.สมุทรสงคราม 

พ.ศ.2560 6 คน 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบริหารงานท่ียั่งยืนตามแนวทางเชิง
พระพุทธศาสนาเพ่ือการครองตน ครองคน ครองงาน ณ มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม 
จ.ปทุมธานี 

พ.ศ.2560 10 คน 

4 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือความเช่ียวชาญในงานท่ีรับผิดชอบ (สายสนับสนุนวิชาการ) พ.ศ.2561 20 คน 
5 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคางานเพื่อการขอกําหนดตําแหนง

ณ หองประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 
พ.ศ.2561 14 คน 

6 โครงการอบรมกลยุทธและขอควรระวังในการบริหารจัดหาพัสดุของหนวยงานของรัฐที่
ดําเนินการภายใตพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ        
พ.ศ.2560 

พ.ศ.2561 1 คน 

7 โครงการอบรมการเขียนบทความใหไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติ 
(สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ) 

พ.ศ.2561 10 คน 

8 โครงการอบรมหลักสูตร WRITING for  TOEFL & IELTS พ.ศ.2561 1 คน 

9 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการเขียนผลงานเชิงวิเคราะหเพ่ือการขอกําหนด
ตําแหนงสูงขึ้น   

พ.ศ.2561 43 คน 

10 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง หลักการเขียนแบบคําบรรยายลักษณะงาน   
ณ หองประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 จํานวน 2 คร้ัง (กลุมบุคลากรสายวิชาการ) 

พ.ศ.2561 คร้ังละ 
55 คน 

11 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การประเมินคางานเพ่ือการขอกําหนดตําแหนง 
ณ หองประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 

พ.ศ.2561 42 คน 
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ตารางท่ี 8 ผลการพัฒนาบคุลากรสายสนับสนุนวชิาการ ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามการปฏบิัติงาน 
 ประจาํป พ.ศ.2558 – 2562 (ขอมูลจากแผนพฒันาบคุลากรประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562)(ตอ) 

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
ชวงเวลา 

ดําเนินการ 
จํานวน

ผูเขารวม 
12 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการเขียนคูมือการปฏิบัติงานเพื่อการขอกําหนด

ตําแหนงสูงขึ้น รุนท่ี1 ณ หองประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ช้ัน 5 
พ.ศ.2561 60 คน 

13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการอางอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA พ.ศ.2562 1 คน 
14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
พ.ศ.2562 10 คน 

15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาเว็บแอปพลิเคช่ัน แบบ MVC 
ดวย Laravel Framework” 

พ.ศ.2562 1 คน 

16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (สายสนับสนุนวิชาการ) 

พ.ศ.2562 15 คน 

รวม 381 คน 

1.3.7 จํานวนบุคลากรประเภทผูบริหาร ท่ีมีการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานดานการบริหาร
การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในชวงป พ.ศ.2558 – 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ยังไมไดมีการกําหนดเปาหมายในการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานดานการบริหาร ซึ่งมหาวทิยาลยัไดพจิารณาแลววา
การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในชวงตอไปจะพิจารณากําหนดทิศทางและคาเปาหมายในการพัฒนา
ทักษะในการปฏิบัติงานดานการบริหาร โดยในชวงระยะเวลาดังกลาวบุคลากรประเภทผูบริหารของมหาวทิยาลยัมีการ
พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานดานการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังตารางที ่9

ตารางท่ี 9 ผลการพัฒนาบุคลากรประเภทผูบริหารดานทักษะในการปฏิบัติงานดานการบริหาร 
 ประจําป พ.ศ.2558 – 2562 (ขอมูลจากแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562) 

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 

จํานวน
ผูเขารวม 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การบริหารงานท่ีย่ังยืนตามแนวทางเชิงพระพุทธศาสนา
เพ่ือการครองตน ครองคน ครองงาน ณ มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม  
จ.ปทุมธานี(บุคลากรประเภทผูบริหาร) 

พ.ศ.2560 6 คน 

2 โครงการอบรม เร่ือง การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามประกาศ ก.พ.อ.         
ณ เนเจอรแอนดกรีน รีสอรท จ.สมุทรสงคราม(บุคลากรประเภทผูบริหาร) 

พ.ศ.2560 1 คน 

3 โครงการสงบุคลากรอบรม ในหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง 
(สายสนับสนุน) 

พ.ศ.2560 4 คน 

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (บุคลากรประเภทผูบริหาร) 

พ.ศ.2562 5 คน 

รวม 16คน 
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สวนท่ี 2 
บริบทท่ีเกี่ยวของกับแผนพัฒนาบุคลากร 

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 ดังน้ี

ดานที่ 1.เปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspirations) โดยมุงพัฒนาผูเรียนทกุคนใหมีคุณลกัษณะและ
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21(3Rs8Cs) ดังน้ี 

ภาพท่ี 2  ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21(3Rs8Cs) 
ที่มา : สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
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ดานที่ 2.เปาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) จํานวน 5 ประการ โดยสรุปพอสังเขปดังนี ้
1) ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอยางทั่วถึง (Access) เชน ประชากรกลุม

อายุ 6 ถึง 14 ป ทุกคนไดเขาเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาที่รัฐตองจัดใหฟรี 
2) ผูเรียนทุกคน ทุกกลุมเปาหมายไดรับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอยางเทาเทียม

(Equity) เชน ผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษา 15 ป 
3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ

(Quality) เชน นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่คุมคาและบรรลุ

เปาหมาย (Efficiency) เชน รอยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไมผานเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกลดลง 
มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รวมทั้ง 
มีกลไกสงเสริมใหทุกภาคสวนสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา  

5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ เปนพลวัตและบริบท
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) เชน อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศดานการศึกษาดีขึ้น 

ยุทธศาสตรของแผนการศกึษาแหงชาติ (พ.ศ.2560-2579) ประกอบดวยยุทธศาสตรตางๆ จาํนวน 6 
ยุทธศาสตร ในการดําเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาซึง่มุงผลตามเปาหมายทั้งสองดานดังกลาวขางตน ดังน้ี  

ภาพท่ี 3   ยุทธศาสตรแผนการศกึษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579 
ที่มา : สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
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โดยยุทธศาสตรที่มีความสัมพันธที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย คือ ยุทธศาสตรที่ 6 
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา ซึ่งมีเปาหมายของยุทธศาสตรที่สําคัญ ไดแก  

เปาหมายที่ 2  
ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สงผลตอคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

เปาหมายที่ 5  
ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย 
และบุคลากรทางการศึกษา มีความเปน
ธรรมสรางขวัญกําลังใจ และส่งเสริมให 
ปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ  

โดยทั้ง 6 ยุทธศาสตร จะถูกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติโดยนํานโยบายจากสวนกลางผานหนวยงานระดับ
จังหวัด และสงตอไปยังสถานศึกษาและถายทอดสูชั้นเรียนที่เปนเปาหมายของแผนการศึกษาแหงชาติ 

ภาพท่ี 4  การขบัเคลื่อนแผนการศึกษา 
         แหงชาติ 

ที่มา : สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
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2.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 

พ.ศ.2561 ประกอบดวย มาตรฐาน 5 ดาน ดังน้ี 

มาตรฐานที่ 1 ดานผลลัพธผูเรียน 
1.1) เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถและความรอบรูดานตางๆในการสรางสัมมาอาชีพ

ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตโดยเปนผูมีคุณธรรม 
ความเพียร มุงมั่น มานะ บากบั่น และยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.2) เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการ
ศาสตรตางๆ เพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม มีคุณลักษณะความเปนผูประกอบการรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและของโลก สามารถสรางโอกาสและเพ่ิมมูลคาใหกับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 

1.3) เปนพลเมืองที่เขมแข็ง มีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดม่ันในความถูกตองรูคุณคา
และรักษความเปนไทย รวมมือรวมพลังเพื่อสรางสรรคการพัฒนาและเสริมสรางสันติสุขอยางย่ังยืนทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 

มาตรฐานที่ 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่เปนการสรางและประยุกตใช
องคความรูใหม สรางสรรคนวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม
หรือสิ่งแวดลอมตามศักยภาพและอัตลักษณของประเภทสถาบัน มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา 
องคกรภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ความตองการ
จําเปนของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงตอ 
การพัฒนาผูเรียน การสรางคุณภาพชีวิต หรือการสรางโอกาสมูลคาเพิ่ม และขีดความสามารถของประเทศใน 
การแขงขันระดับนานาชาติ 

มาตรฐานที่ 3 ดานการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการเหมาะสม สอดคลองกับบริบท
และตอบสนองความตองการของทองถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของประเภท
สถาบัน โดยมีการบริหารความโปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบได ผลลัพธของการบริการนําไปสูการเสริมสราง 
ความเขมแข็งและความย่ังยืนของผูเรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

มาตรฐานที่ 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยมหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู การวิจัย หรือ
การบริการวิชาการ ซึ่งนําไปสูการสืบสานการสรางความรูความเขาใจในศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและตางประเทศ
อยางเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณของประเภทสถาบัน ผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรม ทําใหเกิด
ความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือการสรางโอกาสและมูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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มาตรฐานที่ 5 ดานการบริหารจัดการ 

5.1) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียนรูเนนการพฒันา
เรียนแบบบูรณาการเพื่อใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติและความตองการทีห่ลากหลายของ
ประเทศ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคมสถานประกอบการทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน 

5.2) มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย ตลอดจน 
มีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรูเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงความหลากหลายและ
ความเปนอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุน คลองตัว โปรงใสและตรวจสอบได 

5.3) มหาวิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกํากับให
การจัดการศึกษาแลการดําเนินงานตามพันธกิจเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และ
มาตรฐานอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด

2.3 มาตรฐานอุดมศึกษาของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดดําเนินการเพ่ือใหเกิดความสอดคลองกับมาตรฐานตางๆ ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดอันจะเปนรากฐานในการพัฒนาประเทศ ซึ่งไดกําหนดไวทั้งนโยบายในระยะยาวและระยะ
สั้น โดยมีรายละเอียดที่เก่ียวของ ดังน้ี 

1. แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551- 2565) มีเปาหมายเพ่ือเสริมสรางการพัฒนา
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 แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรู ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จําเปน สําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ก.พ.อ. 

ตามหนังสือของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ0509 (2) /ว 2 ลงวันที่ 24 มกราคม 2554 ไดแจง
แนวทางการกําหนดสมรรถนะ ความรูความสามารถ และทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหนงขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางการดําเนินการกําหนด สมรรถนะ ความรู
ความสามารถ และทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

สมรรถนะ ประกอบดวย 

1. สมรรถนะหลัก หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากรทุกตําแหนง ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา
กําหนดขึ้น เพื่อหลอหลอมคานิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงครวมกันในองคกร 

2. สมรรถนะเฉพาะตามงานที่ปฏิบัติ หมายถึง คุณลักษณะทางพฤติกรรมที่กําหนดเฉพาะ สําหรับ
สายงานหรือตําแหนงหนาที่ และสงเสริมใหสามารถปฏิบัติภารกิจในหนาที่ไดดีย่ิงขึ้น 

3. สมรรถนะทางการบริหาร หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กําหนดเฉพาะสําหรับตําแหนง
ประเภทผูบริหารเพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการบรหิารใหสามารถปฏิบัติภารกิจได อยางมีประสิทธิภาพ 

ความรูความสามารถ ประกอบดวย 
1. ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง

2. ความรู กฎหมายและกฎระเบียบราชการ
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มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 
1. การใชคอมพิวเตอร
2. การใชภาษาอังกฤษ
3. การคํานวณ

ทั้งน้ี ก.พ.อ. ไดมอบหมายใหสภาสถาบันอุดมศึกษาเปนผูกําหนดระดับของความรู ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงบุคลากรทุกประเภทในสถาบันอุดมศึกษา 

1) ดานความรูความสามารถ ใหกําหนดรายละเอียดองคความรู และระดับของความรู ความสามารถที่จําเปน
สําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงของประเภททั่วไป วิชาการ และอํานวยการ สายงานและระดับตําแหนง 

2) ดานทักษะ ใหกาํหนดรายละเอียดและระดับทักษะที่จาํเปนสาํหรบัการปฏบิัติงานในตําแหนงประเภททั่วไป
วิชาการ และอํานวยการ สายงานระดับตําแหนง ทัง้น้ี สวนราชการอาจกําหนดจาํนวนทักษะเพ่ิมขึ้นตามลักษณะงาน
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 ดังนี ้

1. สมรรถนะหลัก
1) การมุงผลสัมฤทธิ์
2) การบริการที่ดี
3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4) การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม
5) การทํางานเปนทีม

2. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ สําหรับกลุมบุคลากรประเภทวิชาการ หรือ สนับสนุนวิชาการ
หรือประเภทบริหาร ไดกําหนด ดังน้ี 

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 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภฏั 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 

ภาพท่ี 5 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัราชภฏัเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นระยะ 20 ป 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1

การพัฒนาทองถ่ิน

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3

การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2

การผลิตและพัฒนาครู

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 

การพัฒนาระบบบริหาร
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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
ความเก่ียวของกับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวชิาการโดยตรง
อยางสําคัญ โดยแตละยุทธศาสตรมีรายละเอียดโดยสรุป ดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น โดยการเนนใหชุมชนทองถิ่นไดรับการพัฒนาใน 4 ดาน 
คือ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู มีเปาหมาย 3 ประการ คือ การผลิตบัณฑิตครูของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏใหมีอัตลักษณและสมรรถนะเปนเลิศ เปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต การผลิตบัณฑิตครูของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสมบูรณดวยคุณลักษณะ 4 ประการ และถายทอด/บมเพาะใหศิษยแตละชวงวัยไดและการผลิต
บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เขาสูวิชาชีพไดรับเสริมสรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา มีเปาหมาย 3 ประการคือ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ มีความเปนเลิศในการสรางความมั่นคงใหกับประเทศดวยการบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
เชิงพื้นที่ การยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิตดวยอัตลักษณ ดานสมรรถนะและคุณลักษณะ 4 
ประการ พรอมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง และอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเปนมืออาชีพ 
มีสมรรถนะเปนที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มีเปาหมาย 2 ประการ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ไดรับการยอมรับระดับชาติและระดับนานาชาติดานการเปนสถาบันดานการศึกษาเพื่อทองถิ่นที่สรางความมั่นคงใหกับ 
ประเทศ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคลองตัว มุงเนนการสรางธรรมาภิบาล 
ความพรอมและความสามารถปรับตัวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

2.6 แผนปฏบิัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ระยะท่ี 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  การพัฒนาทองถิ่น 
ยุทธศาสตร 2  การผลิตและพัฒนาครู 
ยุทธศาสตร 3  การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตร 4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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ซึ่งรายละเอียดในแตละยุทธศาสตรจะมีการกําหนดเปาหมายและเปาประสงคของยุทธศาสตรเหลาน้ัน 
พรอมทั้งไดระบุโครงการหลักและโครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยไวอยางมากมาย เพื่อใหหนวยงานตางๆ ของ 
มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อตอบสนองตัวชี้วัดของแตละยุทธศาสตรไดอยางเหมาะสม โดยในการจัดทํา 
แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยก็ถือเปนกระบวนการหนึ่งในการสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อพัฒนาทองถิ่น ระยะที่ 1 พ.ศ.2560–2564 โดยอาจสรุปตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 
เกี่ยวของ เพื่อใหเห็นวามีความเกี่ยวของในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

ภาพท่ี 6 ยุทธศาสตรที่ 2 ของแผนปฏิบัติการมหาวทิยาลัยราชภฏัธนบรุีเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
ระยะที่ 1 พ.ศ.2560 – 2564 

ยุทธศาสตรที ่2
• การผลิตและพัฒนาครู

เปาประสงค

• 1. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีอัตลักษณและสมรรถนะเปนเลิศเปนที่ตองการของ 
ผูใชบัณฑิต 

• 2. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมบูรณพรอมดวยคุณลักษณะคนไทยท่ีพึง 
  ประสงค 4  ประการตามแนวพระราโชบาย และมีศักยภาพในการถายทอดและบมเพาะศิษย 

แตละชวงวัยใหมีคุณลักษณะท้ัง 4 ประการ
• 3. บัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีท่ีเขาสูวิชาชีพไดรับการยกระดับ/เพิ่ม สมรรถนะ 

เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

• พัฒนาสมรรถนะครูของครูใหมีความเปนมืออาชีพ
• ยกระดับสมรรถนะครูประจําการ และบมเพาะสมรรถนะใหมใหสอดรับกับสภาวการณที่

เปล่ียนแปลง
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ภาพท่ี 7 ยุทธศาสตรที่ 3 ของแผนปฏิบัติการมหาวทิยาลัยราชภฏัธนบรุีเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
ระยะที่ 1 พ.ศ.2560 – 2564 

ภาพท่ี 8 ยุทธศาสตรที่ 4 ของแผนปฏิบัติการมหาวทิยาลัยราชภฏัธนบรุีเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
ระยะที่ 1 พ.ศ.2560 – 2564 

ยุทธศาสตรท่ี 3
• การยกระดับคุณภาพการศึกษา

เปาประสงค

• 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีความเปนเลิศในการสรางความม่ันคงใหกับประเทศ 
ดวยการบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่

• 2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิตดวยอัตลักษณดานสมรรถนะ 
และคุณลักษณะ 4 ประการ พรอมรองรับบริบทที่เปล่ียนแปลง

• 3. อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะเปนท่ียอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ

กลยุทธ

• พัฒนาศักยภาพผูสอนใหเปนมืออาชีพ
• ปรับกระบวนการจัดการเรียนรูใหบูรณาการกับการทํางาน และเสริมสรางทักษะและจิตสํานึก

ในการพัฒนาทองถ่ิน

ยุทธศาสตรที่ 4
• การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

เปาประสงค

• 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและคลองตัว มุงเนน 
การสรางธรรมาภิบาล ความพรอม และความสามารถปรับตัวอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

• 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติดานการเปน 
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาทองถิ่นท่ีสรางความม่ันคงใหกับประเทศ

กลยุทธ

• สงเสริมบุคลากรที่เปนคนดีคนเกงใหพัฒนาและแสดงออกถึงความรูความสามารถและศักยภาพ
เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยและทองถ่ินอยางเต็มท่ี

• ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะดานฐานขอมูลงบประมาณและบุคลากรให
ทันสมัย รวดเร็ว
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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  จํานวน  รวม (คน) 
วิชาการ สนับสนุนวชิาการ 

ขาราชการ 49 12 61 
ขาราชการบํานาญ - 3 3 
พนักงานมหาวิทยาลัย 198 155 353 
พนักงานราชการ 1 13 14 
ลูกจางประจํา - 15 15 
ลูกจางชั่วคราว 21 35* 56 
รวมทั้งสิ้น 269 233 502 

* การนบัจาํนวนบคุลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประเภทลูกจางชั่วคราว ไมนับรวมตําแหนงคนสวน  แมบาน
และคนขบัรถยนต ซึ่งมีคุณวฒุิแรกบรรจุในการปฏบิัติงานตํ่ากวาปริญญาตรี และมีระยะเวลาในการทาํสัญญา 
จางไมเกิน 1 ป 

2.7.1 ขอมูลบคุลากรสายวิชาการ 

จากขอมูลบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  มีจํานวนทั้งสิ้น 269 คน สามารถ
จําแนกเปนขาราชการ  49 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 198 คน พนักงานราชการ 1 คน และอาจารยอัตราจาง 21 คน 
เปนบุคลากรปฏิบัติงาน ณ กรุงเทพมหานคร 195 คน และสมุทรปราการ 74 คน โดยจําแนกตามสังกัดได ดังน้ี 
คณะครุศาสตร 52 คน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 73 คน (รวมโครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ 4 คน) 
คณะวิทยาการจัดการ 70 คน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 57 คน (รวมโครงการจัดต้ังคณะวิศวกรรมศาสตร 6 คน) และ
โรงเรียนสาธิต ฯ 17 คน รายละเอียดดังตารางที1่1 และ 12 
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ตารางท่ี 11 จาํนวนบุคลากรสายวชิาการของมหาวทิยาลัยราชภฏัธนบรุี จาํแนกตามหนวยงานและพ้ืนที ่
 (ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562) 

หนวยงาน 
พื้นท่ี 

 รวม 
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ 

คณะครุศาสตร 43 9 52 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 60 13 73 
คณะวิทยาการจัดการ 50 20 70 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  42 15 57 
โรงเรียนสาธิตฯ - 17 17 

รวมทั้งสิ้น 195 74 269 

ตารางท่ี 12 จาํนวนบคุลากรสายวชิาการของมหาวิทยาลัยราชภฏัธนบรุี จาํแนกตามประเภทบคุลากร 
 และหนวยงาน(ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562) 

หนวยงาน 

ประเภทบุคลากร 

 รวม 
ขาราชการ 

พนักงาน 
มหาวิทยาลัย 

พนักงาน 
ราชการ 

อาจารย 
อัตราจาง 

คณะครุศาสตร 7 45 - - 52 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 47 - 14 73 
คณะวิทยาการจัดการ 15 54 - 1 70 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  15 41 1 - 57 
โรงเรียนสาธิตฯ - 11 - 6 17 

รวมทั้งสิ้น 49 198 1 21 269 

2.7.2 ตําแหนงทางวชิาการของบุคลากรสายวชิาการ 

บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จาํนวน 269 คน เปนบุคลากรประเภทตางๆใน
สายวิชาการซึ่งสังกัดคณะ จํานวน 252 คน และสังกัดโรงเรยีนสาธิตฯ จาํนวน 17 คน   

เม่ือจําแนกตําแหนงทางวิชาการ เฉพาะบุคลากรสายวิชาการที่สังกัดคณะ พบวา ยังไมมีผูดํารง 
ตําแหนงระดับศาสตราจารย  สวนระดับรองศาสตราจารย มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.59 และระดับ 
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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เม่ือพิจารณาสัดสวนของบุคลากรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการในแตละคณะ พบวาบคุลากรสายวชิาการ
ของคณะครุศาสตร มีตําแหนงทางวิชาการในสัดสวนสูงที่สุด  คิดเปนรอยละ 23.08 ลําดับรองลงมาเปน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่มีสัดสวนของ
บุคลากรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 21.05  20.00  และ 17.80 ตามลําดับ ซึ่งถือวามีสัดสวนที่เพิ่มขึ้นจาก
แผนพัฒนาบุคลากรในชวงระยะเวลา พ.ศ.2558 -2562 สวนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 
ยังไมมีบุคลากรที่มีตําแหนงทางวิชาการ รายละเอียดดังตารางที่ 13 และ 14 

ตารางท่ี 13 จาํนวนและรอยละของบคุลากรสายวิชาการ จาํแนกตามหนวยงานและตําแหนงทางวิชาการ 
 (ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562) 

หนวยงาน 

จํานวน 
อาจารย 

ตําแหนงทางวิชาการ 

บุคลากร 
ศาสตราจารย 

รอง
ศาสตราจารย 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

รอยละรวมของ 
ผูดํารง 

(คน) 
จํานวน
(คน) 

รอย
ละ 

จํานวน
(คน) 

รอย
ละ 

จํานวน
(คน) 

รอย
ละ 

จํานวน
(คน) 

รอย
ละ 

ตําแหนงจําแนก
ตามสังกัด 

คณะครุศาสตร 52 40 76.92  -  - 2 3.85 10 19.23 23.08 

คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

73 60 82.20 - - - - 13 17.80 17.80 

คณะวิทยาการจัดการ 70 56 80  -  - 2 2.86 12 17.14 20.00 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

57 45 78.95 - - - - 12 21.05 21.05 

รวมทั้งสิ้น 
(มหาวิทยาลัย) 

252 201 79.76 - - 4 1.59 47 18.65 20.23 

ตารางท่ี 14 จาํนวนบคุลากรสายวชิาการ สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบรุี สมทุรปราการ 
 (ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562) 

หนวยงาน 

จํานวน ตําแหนง 

บุคลากร อาจารย อาจารยสัญญาจาง 

(คน) จํานวน(คน) รอยละ จํานวน(คน) รอยละ 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย 
17 11 67.71 6 35.29 

ราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ 
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2.7.3 ระดับคุณวุฒิของบุคลากรสายวชิาการ 

บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จํานวน 269 คน เปนบุคลากรสายวิชาการที่
ปฏิบัติงานสังกัดคณะ จํานวน 252 คน  และสังกัดโรงเรียนสาธิตฯ จํานวน 17 คน    

เม่ือจําแนกตามระดับคุณวุฒิ 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   

เม่ือพิจารณาระดับคุณวุฒิในแตละคณะ พบวาบุคลากรสายวิชาการของคณะครุศาสตรมีบุคลากรทีมี่
คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสัดสวนสูงที่สุด  คิดเปนรอยละ 34.62 รองลงมาเปนคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ ที่มีรอยละ 29.82  21.92  20.00 
ตามลําดับ  ในขณะที่โรงเรียนสาธิตฯ ยังไมมีระดับคุณวุฒปิริญญาเอกรายละเอียดดังตารางที่ 15 และ 16 

ตารางท่ี 15 จาํนวนและรอยละของบคุลากรสายวิชาการ จาํแนกตามหนวยงานและระดับคุณวฒุิการศึกษา 
 (ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562) 

หนวยงาน 

จํานวน ระดับคุณวุฒิการศึกษา 
บุคลากร ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี 

(คน) 
จํานวน
(คน) 

รอยละ 
จํานวน
(คน) 

รอยละ 
จํานวน
(คน) 

รอยละ

คณะครุศาสตร 52 18 34.62 34 65.38 - - 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

73 16 21.92 49 67.12 8 10.96 

คณะวิทยาการจัดการ 70 14 20.00 56 80.00 - - 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 57 17 29.82 39 68.43 1 1.75 

รวมท้ังส้ิน (มหาวิทยาลัย) 252 65 25.79 178 70.64 9 3.57 

ตารางท่ี 16 จาํนวนและรอยละของบุคลากรสายวชิาการ  ของโรงเรียนสาธิต ฯ และระดบัคุณวฒุิการศึกษา 
 (ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562) 

หนวยงาน 

จํานวน ระดับคุณวุฒิการศึกษา 

บุคลากร ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี 

(คน) 
จํานวน
(คน) 

รอยละ 
จํานวน
(คน) 

รอยละ 
จํานวน
(คน) 

รอยละ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย 
17  -  -  -  - 17 100 

ราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ 
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2.8 ขอมูลความตองการการพัฒนาบคุลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (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 
แบบสาํรวจเพื่อการจัดทําแผนพฒันาบคุลากร มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2563-2567 
กรอกรายละเอียดดังน้ี 

1. ขอมลูสวนบคุคล
1.1 คํานําหนาชือ่ 
1.2 ชื่อ-สกุล 
1.3 ตําแหนง  
1.4 สังกัด 
1.5 ประเภทบคุลากร 
1.6 การบรรจคุรั้งแรก 
1.7 คุณวุฒกิารศึกษาแรกเขา/สาขาวิชา 
1.8 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานติดตอกัน 
1.9 คุณวุฒสิูงสุดที่ไดรบัในปจจบุัน 
1.10 สาขาตามคุณวฒุิสงูสุดที่ไดรับ  

2. การสาํรวจความตองการดานการขอกาํหนดตําแหนงทางวิชาการ
2.1 การคาดการณเก่ียวกับการขอกําหนดตําแหนงทางวชิาการ (โปรดเลือกระดับตาํแหนงทาง 
วิชาการและปพ.ศ.ที่คาดวาจะขอกําหนดตําแหนงพ.ศ.2563 - 2567) 
2.2 สาขาวิชาที่คาดวาจะขอกําหนดตําแหนง(โปรดระบุตามประกาศ ก.พ.อ.) 

3. การสาํรวจความตองการดานการศึกษาตอ
ความประสงคเรื่องการศึกษาตอในชวงปพ.ศ. 2563 - 2567 
 กรณีที่ ไมมีความประสงคจะศกึษาตอ   
 กรณีที่ อยูระหวางศึกษาตอ ใหตอบรายละเอียดเก่ียวกบัการศกึษาตอ ดังน้ี 

- คุณวฒุิทีศ่ึกษาตอ 
- สาขาวชิาทีศ่ึกษาตอ 
- มหาวิทยาลัยทีศ่ึกษาตอ 
- แหลงทุนสาํหรับศึกษาตอ 
- รูปแบบการเรียนการสอนของการศกึษาตอ 
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กรณีที่ มีความประสงคจะศึกษาตอ ใหตอบรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาตอ ดังน้ี 
- 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 ซึ่งถามถึงสาเหตุที่

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 กรณีสาํหรับบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ 
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 อยูระหวางศึกษาตอใหตอบรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาตอดังน้ี 

- คุณวุฒิที่ศึกษาตอ 
- สาขาวิชาที่ศึกษาตอ 
- มหาวิทยาลัยที่ศึกษาตอ 
- แหลงทุนสําหรับศึกษาตอ 
- รูปแบบการเรียนการสอนของการศึกษาตอ 

 กรณีที่ มีความประสงคจะศึกษาตอใหตอบรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาตอ ดังน้ี 
- 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 เม่ือวันจันทรที ่14 มกราคม 2562 
มีวัตถุประสงคในการรวมกันจัดทํามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งสอดคลองกับประกาศกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โดยกําหนดใหมีมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบดวย 
5 มาตรฐาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

มาตรฐานที่ 1 ดานผลลัพธผูเรียน ประกอบไปดวยเกณฑมาตรฐาน 3 ขอ รายละเอียดดังน้ี 
1.1 บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเปนผูสะทอนคุณภาพหลักสูตร และยึดม่ันใน

จรรยาบรรณวิชาชีพ ผูเรียนเกิดการเรียนรู มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และสามารถประยุกตใชความรูในการสราง
สัมมาอาชีพ 

1.2 ผูเรียนเปนผูรวมสรางนวัตกรรม มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะความเปน
ผูประกอบการและมีความสามารถในการบูรณาการศาสตรตางๆ เพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม 

1.3 ผูเรียนเปนพลเมืองที่เขมแข็ง มีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกตอง
รูคุณคาและรักษความเปนไทย มีจิตอาสา มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง และมีความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ 

มาตรฐานที่ 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม รายละเอียดดังน้ี 
มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่สรางองคความรูใหมหรือประยุกตใชองคความรูใหม 

เพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญา ซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือ
สิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือเครือขายภายในประเทศหรือตางประเทศ ในการพัฒนางานวิจัย/
นวัตกรรมตามศักยภาพและอัตลักษณของสถาบัน มีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย/นวัตกรรมในระดับชาติและ
นานาชาติ มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นําไปใชในการพัฒนาผูเรียน ชุมชนนําผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใชประโยชน
พัฒนาตนเองได 

มาตรฐานที่ 3 ดานการบริการวชิาการ รายละเอียดดังน้ี 
มหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคลองกับบริบท ปญหาและความตองการของทองถิน่ 

ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย สรางเครือขายความรวมมือทัง้ภายในและ
ภายนอกในการทํางาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนๆ ดวยความโปรงใส ชัดเจนและตรวจสอบได เพ่ือใหชุมชน
นําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม เปนผลกระทบเชิงบวก สรางคุณคาสามารถนําไปประยุกตใชเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
ครอบครัว ทองถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติไดอยางเขมแข็งย่ังยืน 

มาตรฐานที่ 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย รายละเอียดดังน้ี 
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย โดยมีการบูรณาการกับการเรยีน

การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งนําไปสูการสืบสานการสรางองคความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม 
ทั้งของไทยและตางประเทศ ตามศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรม
ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทยหรือสรางโอกาสและมูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถิ่น ชุมชน และ
ประเทศชาติ 
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มาตรฐานที่ 5 ดานการบริหารจัดการ ประกอบไปดวยเกณฑมาตรฐาน 3 ขอ รายละเอียดดังน้ี 
5.1 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียนที่เนนการพัฒนา

ผูเรียนแบบบูรณาการเพ่ือใหมีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค 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
การศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกํากับใหการจัด
การศึกษาและการดําเนินงานตามพันธกิจเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และ
มาตรฐานอื่นๆ ที่หนวยงานตนสังกัดหรือกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

2.10 การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

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 
มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่รฐัมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
และดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและการตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
ติดตามผลการดําเนินการ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผล 
การประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนประจําทุกป  
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จากกฎกระทรวงดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏไดรวมกันพัฒนามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ ระดับมหาวิทยาลัยขึ้นโดยมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขารวมพัฒนาและไดเริ่มใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต้ังแตปการศึกษา 2562 
เปนตนไป องคประกอบและตัวบงชี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพัฒนาขึ้นครอบคลุมพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 
ดานซึ่งทําการเพ่ิมเติมตัวบงชี้สอดคลองกับบริบทการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยกําหนดองคประกอบ
ดังน้ี 

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 การวจิัย องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องคประกอบที่ 4 ดานศิลปวัฒนธรรม 
และความเปนไทย และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตวับงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ ครอบคลุมถึงการดาํเนินงานของคณะ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนของแตละหลักสูตร รวมทั้ง 
กจิกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การใหบริการทางวิชาการ วิจัย การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพ
ของคณะ โดยเพิ่มตัวบงชี้ที่สะทอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เปนมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ในองคประกอบที่ 3 และองคประกอบที่ 4 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก องคประกอบ 
ที่ 1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบที่  2 การวิจัย องคประกอบที่  3 การบริการวิชาการ องคประกอบที่ 4 
ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยพิจารณาใหเปนไปตามมาตรฐาน สถาบันอุดมศึกษา ไดแก มาตรฐานดานศกัยภาพ
การศึกษาและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวย ดานกายภาพ ดานวิชาการ ดานการเงิน ดานการบริหาร
จัดการมาตรฐาน ดานการดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย 
ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเพ่ิมตัวบงชี้ที่สะทอนการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นในองคประกอบที่ 3 และองคประกอบที่ 4 ทั้งน้ี 
ควรมุงเนนการประกันคุณภาพการดําเนินการของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแตละคณะ 
โดยครอบคลุมในดานกายภาพการจัดการศึกษาภายในระดับหลักสูตรระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ใหไดขอมูล 
ที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ไดคุณภาพตามแนวทางและพัฒนาคณุภาพตามเกณฑการอุดมศกึษาของแตละคณะ 
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และภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐาน
ที่ตั้งไวอยางตอเน่ือง เพ่ือจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน เสนอตอหนวยงานตนสงักัดทกุป
การศึกษา ตลอดจนเพื่อรองรับการติดตาม ตรวจสอบของหนวยงานที่เก่ียวของ รวมทั้งการสรางความม่ันใจตอสังคม 
ในเรื่องคุณภาพบัณฑิต โดยผูเรียนมีงานทํา ผูเรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2552 
อยางไรก็ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะมุงเนนที่การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรใหมีการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสรางความม่ันใจใหกับผูใชบัณฑิตและสงเสริมสนับสนุนกํากับติดตาม
และการพัฒนาคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตบัณฑิตโดยคณะกรรมประจํา คณะและ
คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยในทุกปการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกที่จะมี 
การรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพเพ่ือใหไดขอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
ที่สะทอนผลของการผลิตบัณฑิตในแตละปการศึกษา เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในคุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการประกันคุณภาพที่มีความเก่ียวเน่ืองกับแผนพัฒนาบคุลากรมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบรุี
โดยตรง ไดแก องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ตัวชี้วัดที่ 1.2 เรื่องอาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ที่มีเกณฑการประเมินเปนการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
ซึ่งคารอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับรอยละ 40 

ขึ้นไป โดยผลการประกันคุณภาพ (ขอมูลจากรายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจําป
การศึกษา 2561) พบวา คาเปาหมายต้ังไวที่ 3.13 คะแนน และผลการดําเนินงานกับคะแนนการประเมินตนเอง ไดที่ 
3.13 คะแนนซึ่งตามรายงานฉบับน้ี เทากับบรรลุเปาหมาย  และตัวชี้วัดที่ 1.3 เรื่องอาจารยประจํามหาวิทยาลยัทีดํ่ารง
ตําแหนงทางวิชาการ ที่มีเกณฑการประเมินเปน การแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนง 
ทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง  0  – 5 ซึ่ งคารอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่ ดํารงตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ รอยละ 60 
ขึ้นไป โดยผลการประกันคุณภาพ (ขอมูลจากรายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจําป
การศึกษา 2561) พบวา คาเปาหมายต้ังไวที่ 1.67 คะแนน และผลการดําเนินงานกับคะแนนการประเมินตนเอง 
ไดที่ 1.74 คะแนนซึ่งตามรายงานฉบับน้ี เทากับบรรลุเปาหมาย ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาขอมูลปพ.ศ. 2562 เพ่ือเทียบจํานวน
และรอยละอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารยเปรยีบเทยีบเกณฑ
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อีกทั้งจํานวนและรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก เปรียบเทียบเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งแสดงรายละเอียดตอไปในหัวขอที่ 
2.10.1 และ 2.10.2 ตามลําดับ 
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2.10.1 รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยเปรียบเทียบเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและคณะทุกคณะไดดําเนินการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพ่ือใหดาํรงตาํแหนง
ทางวิชาการ โดยสภาพการณปจจุบันของมหาวิทยาลัยมีรอยละของบุคลากรสายวิชาการ หรืออาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ รวมกันอยูในระดับที่ยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
ซึ่งกําหนดเกณฑใหมีอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยรวมกันมีจํานวนรอยละ 60 ขึ้นไป จึงจะไดคะแนนเต็มในเกณฑการประเมินดังกลาว รายละเอียด
สามารถสรุปไดดังตารางที่ 17 

ตารางท่ี 17 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
 ในปการศึกษา 2562 จําแนกตามหนวยงาน โดยเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน สกอ. 
 (ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562) 

หนวยงาน 

จํานวน มาตรฐานเกณฑการดํารง ขอมูลบุคลากร ณ ปพ.ศ. 2562 

บุคลากร 
ตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 60 
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

(คน) จํานวน (คน) จํานวน (คน) รอยละ 

มหาวิทยาลัย 252 151 51 20.24 

คณะครุศาสตร 52 31 12 23.08 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

73 44 13 17.8 

คณะวิทยาการจัดการ 70 42 14 20 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 57 34 12 21.05 

ตามเกณฑมาตรฐานใหมของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่กําหนดใหอาจารยประจํา
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจะตองเรงพัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหมีตําแหนง
ทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 

2.10.2 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก เปรียบเทียบเกณฑมาตรฐานของสํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา   

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและคณะทุกคณะไดดําเนินการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรสายวชิาการเพ่ือให
มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยสภาพการณปจจุบันของมหาวิทยาลัยมีรอยละของบุคลากรสายวชิาการหรอื
อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกรวมกันอยูในระดับที่ยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งกําหนดเกณฑใหมีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 
มีจํานวนรอยละ 40 ขึ้นไป จึงจะไดคะแนนเต็มในเกณฑการประเมินดังกลาว รายละเอียดสามารถสรุปไดดังตารางที่ 18 
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ตารางท่ี 18 รอยละของอาจารยประจาํที่มคีุณวฒุิปริญญาเอก ในปการศึกษา 2562 จําแนกตามหนวยงาน 
 โดยเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน สกอ. (ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562) 

หนวยงาน 

จํานวน มาตรฐานเกณฑ ขอมูลบุคลากร ณ ปพ.ศ. 2562 

บุคลากร 
คุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 40 
คุณวุฒิปริญญาเอก 

(คน) จํานวน (คน) จํานวน (คน) รอยละ 

มหาวิทยาลัย 252 101 65 25.79 

คณะครุศาสตร 52 21 18 34.62 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 73 29 16 21.92 

คณะวิทยาการจัดการ 70 28 14 20.00 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 57 23 17 29.82 

ตามเกณฑมาตรฐานใหมของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่กําหนดใหอาจารยประจํามี
คุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ 40 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจะตองเรงพัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหมีคุณวุฒิการศกึษา
ระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น  
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จากบริบทที่เก่ียวของกับแผนพัฒนาบุคลากรที่กลาวมาในขางตน ไมวาจะเปน แผนการศึกษาแหงชาติ 
(พ.ศ.2560-2579) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 มาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมาตรฐานอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาตรฐานและแนวทางการกําหนด
ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปน สําหรับตําแหนงขาราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ก.พ.อ., ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภฏั ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 -2579) และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
เพ่ือพัฒนาทองถิ่น ระยะที่ 1 พ.ศ.2560-2564  

สามารถสรุปวิเคราะหถึงความเชื่อมโยงกันในเชิงบริบทที่เก่ียวของกัน ไดดังตอไปนี้ เน่ืองดวย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ที่มีภาระหนาที่หลักในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เนนคุณภาพ เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมี
ความงอกงามทางปญญา แสวงหาความรูอยางตอเน่ืองเปนบัณฑิตคุณภาพเปนนักวิชาชีพที่ดีพัฒนาและสรางเสรมิการ
วิจัยใหเปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู สรางองคความรู และพัฒนางานในหนาที่ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ใหบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูในกลุมมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 

ดวยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงจําเปนตองตระหนักและดําเนินการใหสอดคลองตาม แผนการ 
ศึกษาแหงชาติ ที่มีเปาหมาย 2 ดาน คือ ดานที่ 1 ดานผูเรียน ที่มุงพัฒนาผูเรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูใน 
ศตวรรษที่ 21 ที่วา 3Rs ซึ่งประกอบดวย Reading การอานออก 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 ตางกระบวนทศัน 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 ดานผลลัพธผูเรยีนมาตรฐานที่ 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 ตัวบงชี้อาจารยประจําที่มีคุณวุฒริะดับปริญญาเอก 
รอยละ 40 และตัวบงชี้อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการรวมกัน รอยละ 60 ขึ้นไป ซึ่งสวนนี้เปนการมองการ
พัฒนาไปยังภาพรวม ที่ตองการสรางมาตรฐาน และเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยอาศัยตัวชี้วัดดานศักยภาพ
ของอาจารยที่สามารถมองในทางออมได วาเปนการพัฒนาความพรอม สูการพัฒนาผูเรียนในทางออมไดเชนกัน โดย
อาศัยความรู ความเชี่ยวชาญและความชํานาญของผูสอน และยังเพื่อใหมีศักยภาพสามารถรองรับ และสอดคลองกับ
สรางงานวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนบริการ วิชาการตางๆ 

และเม่ือพิจารณาถึงในสวนน้ี จะพบวา ภาพรวมคือความตองการเรื่องการพัฒนาการศึกษา และผูเรียนผาน
การยกระดับคุณภาพในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะบุคลากรที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน ไมวาจะเปนอาจารยซึ่ง
เปนบุคลากรสายวิชาการ ที่ มีหนาที่ และเก่ียวของโดยตรง ซึ่ งเปนตัวชี้ วัดและตัวขับเคลื่อนที่ สําคัญใน
กระบวนการพัฒนา นอกจากนี้บุคลากรสายสนับสนุนก็เปนอีกหน่ึงฟนเฟองที่จะชวยใหกลไกการพัฒนาการศึกษา
บรรลุเปาหมาย เพราะเปนอีกปจจัยที่มีหนาที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนเชนกัน 

ดังนั้น บุคลากรทั้ง 2 กลุมนี้ ตองถูกกําหนดใหมีศักยภาพที่จําเปน ซึ่งไดมีมาตรฐานกําหนดไวแลว ไดแก 
มาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปน สําหรบัตําแหนงขาราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ก.พ.อ. ที่ไดกําหนดความรู ความสามารถ ทกัษะและสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนง 
บุคลากรทุกประเภทในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแตสมรรถนะหลัก คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากรทุกตําแหนง 
ที่ตองมีและสมรรถนะเฉพาะตามงานที่ปฏิบัติ หมายถึง คุณลักษณะทางพฤติกรรมเฉพาะสายงานหรือตําแหนงหนาที่ 
เพื่อสงเสริมการปฏิบัติภารกิจตามหนาที่ไดดียิ่งขึ้น ตลอดจนกระทั้งสมรรถนะทางการบริหาร หมายถึง คุณลักษณะเชิง 
พฤติกรรมเฉพาะตําแหนงประเภทผูบริหาร เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหาร ใหสามารถปฏิบัติภารกิจอยาง
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีมาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน ประกอบดวยการใชคอมพิวเตอร 
การใชภาษาอังกฤษ การคํานวณ และการจัดการขอมูล 

ดวยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเอง ไดออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง การกําหนด
สมรรถนะสําหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2562 ซึ่งประกอบดวย 1. สมรรถนะหลักและ 
2. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ไมวาจะเปน สําหรับบุคลากรประเภทวิชาการ สนับสนุนวิชาการและ
ประเภทบริหาร ไวเชนกันตามรายละเอียดที่กลาวไปแลว เพื่อกําหนดสมรรถนะที่จําเปนสําหรับบุคลากรทีเ่กีย่วของกับ
การจัดการเรียนการสอนในทุกระดับ 
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พรอมทั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏตางๆ ไดมีการดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 20 ป 
(พ.ศ.2560 - 2579) ทีมี่วัตถุประสงคเพ่ือใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภฏัเพ่ือการพฒันาทองถิน่อยูบน 
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 แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพ่ือพัฒนาทองถิ่น ระยะที่ 1 พ.ศ.2560 – 2564 ที่สอดคลอง 
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 การยกระดับคุณภาพการศึกษา มีกลยุทธปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหทันสมัยและพัฒนา
หลักสูตรใหมในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาทองถิ่นสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ และ
พัฒนาศักยภาพผูสอนใหเปนมืออาชีพ  

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการมีกลยุทธสงเสริมบุคลากรที่เปนคนดีและคนเกงใหพัฒนาและ
แสดงออกถึงความรู ความสามารถ และศักยภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัยและทองถิ่นอยางเต็มที่ 

ดังน้ันจะพบวา ยุทธศาสตรที่ 1 - 4 ยอมเกี่ยวของกับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน จะตองมี
การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใหสอดคลองและสงเสริมใหยุทธศาสตรดังกลาวสามารถบรรลุเปาหมายได และ
เม่ือหลอมรวมกันระหวางบริบทตางๆ ตั้งแตแผนการศึกษาแหงชาติ(พ.ศ.2560-2579) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มาตรฐานอดุมศกึษาของสาํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษามาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปน 
สําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ก.พ.อ.ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระยะ 20 ป 
(พ.ศ.2560 -2579) และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพ่ือพัฒนาทองถิ่น ระยะที่ 1 พ.ศ.2560-2564 จึง
ทําใหตองคํานึงถึงบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนทั้งทางตรงและ
ทางออม เพื่อทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี จึงจําเปนตองพัฒนาศักยภาพของคนในองคกร นอกจากน้ียังมกีารศกึษาทาํความ
เขาใจในสวนของขอมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกอบกับการสํารวจขอมูลความตองการการพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (พ.ศ.2563 - 2567) และตระหนักถึงมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภฏั 
ตลอดจนการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  เพ่ือการรองรับและใหมีความเหมาะสมตอการ
ดําเนินการเพ่ือการพัฒนาการศึกษาทั้งบคุลากรที่เก่ียวของไมวาจะเปนอาจารย หรือพนักงานสายสนับสนุนทีเ่ก่ียวของ
กับการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตระหนักถึงการพัฒนาคนในสวนน้ี เพ่ือใหมีความพรอมและ
ศักยภาพตามที่ตองการ และตระหนักถึงความสําคัญในสวนน้ี จึงไดมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเกิดขึ้นนั่นเอง 
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ภาพท่ี 9 กรอบแนวคิดในการพัฒนาแผนการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

กรอบแนวคิดในการพัฒนาแผนการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ระยะ 5 ป (พ.ศ.2563-2567) 

แผนการศึกษาชาติ (2560-2579) 
ยุทธศาสตรที่ 6 เปาหมายที่ 2 และ 5

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2561 

มาตรฐานที 1 2 3 4 5 
มาตรฐานการอุดมศึกษาของสนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

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

2.มาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ.2557 มาตรฐานที่ 1 2 3 4 5 

แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานแนว
ทางการกําหนดความรู ความสามารถทักษะและ
สมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงขาราชการฯ 

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

แผนปฎิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
เพื่อพัฒนาทองถิ่นระยะที่ 1 (พ.ศ.2560-2564)

ขอมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
(พ.ศ.2563-2567)

ขอมูลความตองการการพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (พ.ศ.2563-2567) 

เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

แผนพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏธนบุรี 
ระยะ 5 ป 

พ.ศ. 2563-2567 
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สวนท่ี 3 
แผนพัฒนาบุคลากร 

3.1  ขอมูลบุคลากรประกอบการจัดทําแผนพัฒนาบคุลากรปพ.ศ.2563-2567 

3.1.1 อัตราเกษียณอายุราชการของบุคลากรสายวิชาการ 
ในระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2563 -2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจะมีบุคลากรสายวิชาการ 

ที่เกษียณอายุราชการ รวม 24 คน โดยบุคลากรที่เกษียณสวนมากเปนขาราชการ  โดยในจํานวนผูที่จะเกษียณทั้งหมด
น้ีเปนผูมีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย จํานวน 15 คน และเปนบุคลากรซึ่งมี
คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 14 คน หากไมมีการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกของบุคลากรสายวิชาการเพ่ือมาทดแทน จะสงผลทําใหจํานวนบุคลากรที่มีตําแหนงทางวิชาการใน
ระดับตางๆ และคุณวุฒิปริญญาเอกลดลงเชนกัน 

 สรุปจํานวนบุคลากรสายวิชาการที่จะเกษียณอายุราชการ จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่มีตําแหนงทาง
วิชาการที่จะเกษียณอายุราชการ และจํานวนบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่จะเกษียณอายุราชการใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2567 จําแนกตามหนวยงาน ดังตารางที่ 19 20 และ 21 

ตารางที่ 19 จํานวนบุคลากรสายวิชาการท่ีจะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ถึง 2567 
 จําแนกตามหนวยงาน (ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562) 

หนวยงาน 
ปงบประมาณ / จํานวนท่ีเกษียณ รวม 

2563 2564 2565 2566 2567 

คณะครุศาสตร - 3 1 2 - 6 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 - - 3 2 7 
คณะวิทยาการจัดการ 2 1 2 3 - 8 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 1 - - 1 1 3 

รวมท้ังสิ้น 5 4 3 9 3 24 

ตารางที่ 20 จํานวนบุคลากรสายวิชาการท่ีมีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย 
 ท่ีจะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ถึง 2567 จําแนกตามหนวยงาน 
 (ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562) 

หนวยงาน 
ปงบประมาณ /  จํานวนท่ีเกษียณ 

2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

คณะครุศาสตร - 3 - 1 - 4 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 - - 3 1 5 
คณะวิทยาการจัดการ 2 1 1 1 - 5 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - - - 1 1 

รวมท้ังสิ้น 3 4 1 5 2 15 
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ตารางท่ี 21 จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ที่จะเกษียณอายุราชการ 
 ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ถึง 2567 จําแนกตามหนวยงาน(ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562) 

หนวยงาน 
ปงบประมาณ /  จํานวนท่ีเกษียณ 

2563 2564 2565 2566 2567 รวม 

คณะครุศาสตร - 3 - 1 - 4 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 - - 2 1 5 
คณะวิทยาการจัดการ - 1 2 - - 3 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 1 - - - 1 2 

รวมท้ังสิ้น 3 4 2 3 2 14 

จากขอมูลอัตราของจํานวนบุคลากรสายวิชาการท่ีจะเกษียณอายุราชการในระหวางปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 -2567 แสดงใหเห็นถึงจํานวนที่จะลดลงของบุคลากร สายวิชาการ ทั้งบุคลากรที่มีตําแหนงทางวิชาการ 
และบุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ซึ่งหนวยงานตางๆจะตองคํานึงถึงและเรงสงเสริมเพ่ือพัฒนาบุคลากรของ
หนวยงานตนเองเพ่ือทดแทนบุคลากรที่เกษียณในปตางๆ  เพ่ือใหจํานวนของบุคลากรในหนวยงานของตนเองและ 
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เปนไปตามมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว 

3.1.2 ขอมูลบคุลากรสายสนับสนุนวชิาการ 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
มีจํานวน 233 คน จําแนกเปนขาราชการ 12 คน ขาราชการบํานาญ 3 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 155 คน พนักงาน
ราชการ 13 คน ลูกจางประจํา 15 คน และลูกจางชั่วคราว 35 คน เม่ือจําแนกตามหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
รายละเอียดดังในตารางที่ 22 
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ตารางท่ี 22 จาํนวนบคุลากรสายสนับสนุนวชิาการของมหาวิทยาลัยราชภฏัธนบรุี  จําแนกตามหนวยงาน 
 และประเภทบคุลากร(ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562) 

หนวยงาน 

ประเภทบุคลากร 

รวม ขาราชการ ขาราชการ 
บํานาญ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจาง 
ประจํา 

ลูกจาง
ช่ัวคราว 

คณะครุศาสตร - - 10 - - - 10 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - 5 - 1 5 11 
คณะวิทยาการจัดการ - - 8 - - 1 9 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 12 - 1 - 13 
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี สมุทรปราการ 

- - 4 - - 5 9 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 - 12 - - 6 20 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 - 16 2 - 7 26 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม - - 2 1 - 1 4 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 - 9 - - - 10 
กองกลาง 2 3 12 1 10 8 36 
กองนโยบายและแผน 1 - 13 2 1 - 17 
กองพัฒนานักศึกษา - - 7 - 1 1 9 
กองพัฒนาระบบบริหาร - - 5 2 - - 7 
กองคลังและพัสดุ 5 - 9 2 1 - 17 
กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ - - 24 3 - 1 28 
กลุมตรวจสอบภายใน - - 2 - - - 2 
กลุมงานกฎหมายและวินัย - - 2 - - - 2 
กลุมงานรายได ทรัพยสินฯ - - 3 - - - 3 

รวมทั้งสิ้น 12 3 155 13 15 35 233 

หมายเหตุ การนบัจาํนวนบคุลากรสายสนับสนุนวชิาการ ประเภทลกูจางชัว่คราว ไมนับรวมตําแหนงคนสวน 
 แมบาน และคนขับรถยนต ซึ่งมีคุณวุฒแิรกบรรจุในการปฏิบัติงานต่าํกวาปรญิญาตรี และมีระยะเวลา 
 ในการทาํสัญญาจางไมเกิน 1 ป 
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3.2  การวเิคราะหจุดแข็ง จุดออน  โอกาสและอุปสรรคของมหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี (SWOT Analysis) 

ไดมีการวิเคราะหจุดเดน จุดดอย โอกาสและอุปสรรค ของมหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี มรีายละเอียดพอสังเขปดังนี ้

3.2.1 จุดแขง็ 

1. เปนมหาวิทยาลัยทีมี่ประวัติศาสตร ชื่อเสียงมานาน
2. มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ เปนพ้ืนทีก่ารจัดการศึกษาเดียวกัน

โดยการรับรองของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา
3. มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรมีีทาํเลที่ต้ังอยูในกรงุเทพมหานคร การคมนาคมสะดวกแมจะมีพื้นทีจ่าํกัด

แตอาจารยและนักศึกษามคีวามสัมพันธใกลชิด เกิดความอบอุน
4. มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรสีมุทรปราการมสีถานที่กวางขวาง เปนมหาวิทยาลัยของรัฐแหงเดียวใน

จังหวัดสมุทรปราการ สามารถรองรบันักศึกษาทัง้ภาคปกติและภาคพิเศษไดจาํนวนมาก
5. มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการมีศกัยภาพเชิงพ้ืนที่ เปนทําเลที่ต้ังของภาคอุตสาหกรรม

ระเบียนเศรษฐกิจเขตพ้ืนทีพ่ิเศษ เปดโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชนในวัยทาํงานและประชากร
ในชุมชนทองถิ่นไดจาํนวนมาก

6. สามารถจัดการศึกษา และพัฒนาทองถิ่นในรูปแบบที่หลากหลายที่สนองความตองการของผูเรียนและ
ชุมชนทองถิ่น

7. มีนโยบายและงบประมาณแผนดินในการสงเสริมการพัฒนาทองถิ่น การผลิตและพัฒนาครู  
การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบบรหิารจัดการตามพระราโชบาย

8. มหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาผานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ ไดรับการรับรอง
มาตรฐานหลกัสูตรจากสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกหลักสูตร

9. มีคณะและสาขาวชิาเปดสอนทีห่ลากหลาย
10. มีการฝกวชิาชพีและปลกูฝงจิตวิญญาณความเปนครูในหลักสูตรสาขาวชิาของคณะครุศาสตร
11. มีการผลิตครูทีม่คีุณภาพ
12. มีโรงเรียนสาธิตและโรงเรียนเครือขายที่ใหนักศึกษาฝกงานและอาจารยนิเทศกอยางเปนระบบ
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ มีหอพักนักศกึษา พรอมทีจ่ะจดัการและผลิตครูในระบบปด
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ มีอาคารอุตสาหกรรมบริการเปนสถานฝกประสบการณ  

มีครุภัณฑพรอมทีจ่ะจัดการศึกษาในสาขาอุตสาหกรรมบริการ
15. สามารถหารายได จากโรงแรมและหองประชมุของอาคารอุตสาหกรรมบรกิาร
16. อาจารย ประจําสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีตําแหนงทางวิชาการ แนวโนมที่จะเพ่ิมมากขึ้น
17. มีอัตรากําลงัพนักงานมหาวิทยาลัยทีจ่ะสรรหาอาจารยประจาํในสาขาวิชาที่เปนความ

ตองการของประเทศและคุณวุฒปิริญญาเอกที่เปนศักยภาพ
18. มีกองทุนพัฒนาบคุลากรมหาวิทยาลยัราชภัฏธนบรุีเพ่ือสนับสนุนบคุลากรในการศึกษาตอและการทาํ

ผลงานทางวิชาการที่สงูขึ้น ที่เปนศักยภาพและทีมี่ความจําเปน
19. มีงบพัฒนาอาจารย และบคุลากรจัดสรรใหแกคณะและหนวยงานตาง ๆ
20. มีนโยบายในการสงเสริมการพัฒนาบคุลากร ทั้งดานการศกึษาตอในระดับปริญญาเอกและการเขาสู

ตําแหนงทางวชิาการของอาจารยประจาํ
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21. บคุลากรสายสนบัสนุนวชิาการมีสัดสวนสงูเม่ือเทียบกับบุคลากรสายวชิาการ สามารถปฏบิัติงาน
สนับสนุนวชิาการไดอยางเต็มที่

22. มีกรอบอัตรากําลังสายสนับสนุนวชิาการที่อนุมัติจากสภามหาวทิยาลยั สามารถสรางเสนทาง
ความกาวหนาแกบคุลากรสายสนับสนุนวิชาการในอนาคต

23. มีนโยบายและงบประมาณในการสงเสริมการพัฒนาดานการวจิัย ทั้งการตีพิมพเผยแพร งานวจิัย
การนาํเสนอผลงานวจิัยในการประชมุวชิาการหรือวารสารที่เปนยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

24. มีวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่อยูในฐานขอมูล TCI ฐาน 1
และ 2 ตามลําดับ

25. มีคาเลาเรียนที่เหมาะสม

3.2.2 จุดออน 

1. รายไดของของมหาวิทยาลัยมีแนวโนมจะลดลงเนื่องจากนักศึกษาลดลง
2. รายไดของของมหาวิทยาลยัสวนใหญ มาจากการจัดการศึกษา รายไดที่มาจากการวจิัย การบรกิารวิชาการ

ยังมีนอยมาก
3. มีวัฒนธรรมองคกรที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย
4. ในภาพรวม นักศึกษามีทกัษะภาษาอังกฤษคอนขางตํ่า
5. จาํนวนอาจารย มีมากขึ้นในสาขาวชิาเดิม ๆ ในขณะทีจ่าํนวนนักศึกษาที่มีแนวโนมลดลง
6. นักศึกษามีอัตราการออกกลางคันสูง
7. มีแตการปรับปรุงหลักสูตรเดิมในขณะที่การพัฒนาหลกัสตูรใหม ๆเกิดขึ้นนอย
8. แมวาอาจารยประจาํจะสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก และมีตาํแหนงทางวชิาการเพ่ิมมากขึ้น แตก็

ยังเปนสัดสวนตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสาํนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

9. บางคณะ สาขาวชิาเปดสอนตามความตองการของอาจารย ตามที่ตนเองมีศกัยภาพความตองการที่
จะมีนักศึกษาไมไดต้ังอยูบนความตองการของประเทศ

10. บคุลากรสายสนบัสนุนวชิาการบางสวน ยังมีวัฒนธรรมการทาํงานที่ไมเอ้ือตอการพัฒนาตนเองและ
การพัฒนางาน ไมชอบการเปลี่ยนแปลง

11. ขาดระบบการติดตามการมีงานทําของบัณฑิตที่ชัดเจน การติดตามใชครบถวนเวลานาน
12. ขาดการวิเคราะหความตองการแรงงานเพ่ือวางแผนผลติบัณฑิต
13. ขาดการปลูกฝงทัศนคติที่ดีและถูกตองของแตละหลักสตูรใหแกนักศึกษา
14. ไมมีแนวปฏิบัติที่ดขีองรปูแบบการผลิตครู
15. ขาดการติดตามประเมินคุณภาพการสอนและระบบการพัฒนาของบัณฑิตครูที่ไดงานเปนครู
16. งานวิจัยและงานสรางสรรคทีมี่การตีพิมพ เผยแพร ผลงานในการประชมุวชิาการสวนใหญ จะมี

Impact Factor ไมสูง
17. พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการเกือบทั้งหมด ยังมีระยะเวลาการปฏิบัติ ไมครบตามเกณฑ 

ที่จะเลื่อนระดบัตําแหนงได
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18. มหาวิทยาลัยและหนวยงานตาง ๆ มผีลงานแสดงถึงความชาํนาญงานจาํนวนมาก แตขาดการจัดการ
องคความรู ที่ชัดเจนอยางเปนรปูธรรม

19. การประชาสัมพันธภาพลกัษณของมหาวิทยาลัย

3.2.3 โอกาส 

1. สาํนักงบประมาณเริ่มจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหมหาวิทยาลัยราชภฏัดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นตามพระราโชบาย

2. มีนโยบายใหมหาวิทยาลัยราชภฏั Reprofile ตนเอง และมหาวทิยาลัยมีแผน Reprofile ที่ผานการ
เห็นชอบและอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยแลว

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ อยูใกลกับสถาบันการแพทยจักรีนฤบดินทร
คณะแพทยศาสตร  โรงพยาบาลรามาธบิดี และมีแผนทีจ่ะสรางศูนยเรียนรู และพัฒนาสุขภาวะผูสงูอายุ 
ครบวงจรและบรบิาลผูปวยระยะทายติดกบัมหาวิทยาลัย เกิดโอกาสที่จะพัฒนาหลกัสูตรและการบริการ
วิชาการในดาน สิง่แวดลอมความปลอดภัย สขุภาพ ผูสูงวัย ฯลฯ

4. มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการอยูใกลกับโครงการลกูพระดาบสเกิดโอกาสที่จะพัฒนา
การบริการวิชาการทางการศึกษาแกทองถิ่น

5. แผนพัฒนาจงัหวัดสมุทรปราการมุงสงเสริมภาคอุตสาหกรรมสิ่งแวดลอมการทองเที่ยวโลจิสติกส
เปนโอกาสใหสาขาวชิาที่เกี่ยวของจะได แสดงศักยภาพในการจัดการศึกษาและพัฒนาทองถิ่น

6. มีมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม DLTV เปนชองทางในประชาสัมพันธ พันธกิจและผลงานตางๆ
ของมหาวทิยาลัย

7. มีโครงการเครือขายอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยง
8. มหาวิทยาลัยราชภฏัไดรับการยอมรบัวาเปนสถาบันหลักในการผลิตครู
9. นโยบายโครงการผลิตครคูืนถิ่น
10. โครงการความรวมมือในการผลิตครขูองกรงุเทพมหานคร
11. นโยบายการผลิตครรูะบบปด
12. โครงการคปูองพฒันาครู
13. นโยบายการสรางนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
14. มีทุนการศึกษาตอและการฝกอบรมเฉพาะทางเพ่ือพัฒนาอาจารย 

3.2.4 อุปสรรค 

1. อัตราการเกิดของประชากรไทยลดลง สงผลใหเด็กในวัยเรียนโนมลดลง
2. นโยบายพัฒนาคุณภาพการอาชวีศกึษาเพ่ิมสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาใหสงูขึ้นจะเกิดตัวปอนเขาสู

มหาวิทยาลัยลดลง
3. การเปดปดภาคเรียน มีหลายรูปแบบ
4. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาและเกณฑทีมี่การปรับเปลี่ยนเปนระยะ
5. ไมมีคูมือนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ไดรับการพัฒนาและยอมรบัรวมกัน
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6. สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวทิยาลัยและโรงเรียนเครือขายขาดการวเิคราะหปญหา
และวางแผนอยางเปนรูปธรรมในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ใหกับโรงเรียนเครือขาย
รายโรงเรียน

7. ขาดการวิเคราะหปญหาของครูในพื้นที่ที่ตองไดรับการพัฒนาและจัดลาํดับความสาํคัญ เพ่ือจัดทาํ
หลักสูตรการฝกอบรมใหกับครูในทองถิ่น

3.3 นโยบายการบริหารดานการพัฒนาบุคลากร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบตางๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา 
ตนเองของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการอยางเพียงพอเหมาะสมและมีคุณภาพ 
โดยมีจุดมุงหมายใหมหาวิทยาลัยเกิดมาตรฐานการศึกษา และเพื่อชวยใหบุคลากรทุกคนเพิ่มพูนความรูความสามารถ 
ของบุคลากรเอง ซึ่งสามารถนําเอาองคความรูนั้นมาประยุกตในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งถาหาก 
การพัฒนาบุคลากรในทุกๆดานของมหาวิทยาลัย ไดมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนจะสงผลใหเกิดการพัฒนาสอดคลอง 
กับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนอยางยิ่ง  

ในการดําเนินนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ีใหเกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล มหาวิทยาลัยตระหนักวาบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัยควรจะตองไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึง เพื่อให 
การดําเนินการตามกิจกรรมสงเสริมและกํากับในแตละดาน สามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยมหาวิทยาลัยจะพัฒนาบุคลากร จํานวน 3 กลุม ที่จําแนกโดยอาศัยหลักเกณฑตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
มาตรฐานการจําแนกตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ดังน้ี 

1. บุคลากรประเภทผูบริหาร ซึ่งอางอิงจากขอ 3 และ 4 ของประกาศฉบับดังกลาว วา ตําแหนง
ประเภทผูบริหาร ไดแก ตําแหนงที่มีอํานาจและหนาที่ในการบริหารงานทั่วไปในสํานักงานอธิการบดีหรือสํานักงานวิทยาเขต  
หรือในฐานะหัวหนาสวนราชการภายในสํานักงานอธิการบดี หรือในฐานะหัวหนาสวนราชการที่มีอํานาจและหนาที่ใน
การบริหารงานทั่วไปในคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ซึง่แบงสวน
ราชการตามกฏหมายวาดวยการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษา โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสงูมากหรอื
สูงมากเปนพิเศษที่ก.พ.อ. กําหนด ซึ่งตําแหนงประเภทผูบริหาร มี 2 ระดับดังตอไปน้ี คือ ตําแหนงผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเทา และ ตําแหนงผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา นอกจากน้ียังรวมไปถึงผูบริหารของ
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 

2. บุคลากรสายวิชาการ ซึ่งอางอิงจากขอ 2 ของประกาศฉบับดังกลาว วา ตําแหนงวิชาการเปน
ตําแหนงที่มีหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน การสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยคนควาในสาขาวิชา
การและวิชาชีพขั้นสูง การใหคําแนะนําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษา การใหบริการทางวิชาการแกสังคมการทะนุบําร ุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวของ ไดแก ตําแหนงดังตอไปนี้ ศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
ผูชวยศาสตราจารย และอาจารย 
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3. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งอางอิงจากขอ 5 6 7 และ 8 ของประกาศฉบับดังกลาว วา
สามารถจําแนกเปน 

3.1 ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ไดแก ตําแหนงปฏิบัติงานที่มีลักษณะเปนงานวิชาชีพที่
ตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาซึ่งไมอาจมอบหมายใหผูมีคุณวุฒิดานอื่นปฏิบัติงานแทนได 

3.2 ตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ไดแก ตําแหนงปฏิบัติงานที่มีลักษณะเปนงานเชีย่วชาญ
เฉพาะตามภารกิจหลักของหนวยงาน และจะตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาที่มีความสามารถและมี
ประสบการณเปนอยางสูงเฉพาะดาน ซึ่งจากตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ มี 5 ระดับ ไดแก 
ระดับปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ 

3.3 ตําแหนงประเภททั่วไป ไดแก ตําแหนงในฐานะผูปฏิบัติงานที่ตองใชผูสําเร็จการศึกษา 
ระดับต่ํากวาปริญญาตรีเพ่ือปฏิบัติงานในหนาที่ของตําแหนงนั้น โดยมีการจําแนกตามลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ 
และคุณภาพของงานเปนหลัก หรือตําแหนงอื่นที่กําหนดใหเปนประเภททั่วไปตามประกาศฉบับดังกลาว 
ซึ่งตําแหนงประเภททั่วไป มี 3 ระดับ ไดแก ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน และชํานาญงานพิเศษ 

โดยการพัฒนาบุคลากรทั้งสามกลุมน้ัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเห็นวาเพ่ือใหเกิดความสําเร็จและ
เปนไปตามเปายุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จะตองดําเนินการพัฒนาบุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 ดาน ดังน้ี 

ดานที่ 1 การพัฒนาดานการดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น 
การพัฒนาดานนี้มหาวิทยาลัยจะเนนการพัฒนา เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดดํารงตําแหนงที่

สูงขึ้นตามสายการปฏิบัติงาน กลาวคือ สายวิชาการ มีเปาหมายในการพัฒนา เพื่อใหบุคลากรไดดํารงตําแหนงทาง
วิชาการและกาวขึ้นสูประเภทผูบริหาร สวนสายสนับสนุนวิชาการ มีเปาหมายในการพัฒนาใหไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงที่สูงขึ้นและกาวขึ้นสูประเภทผูบริหาร 

ดานที่ 2 การพัฒนาดานคุณวุฒิการศึกษา 
การพัฒนาดานน้ีมหาวิทยาลัยจะเนนการพัฒนาเพ่ือใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดพัฒนาคุณวุฒิ

การศึกษา กลาวคือ สายวิชาการ มีเปาหมายในการพัฒนาเพ่ือใหบุคลากรมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 
สวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีคุณวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นโดยเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและความตองการของ
มหาวิทยาลัย 

ดานที่ 3 การพัฒนาดานสมรรถนะตามการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาดานน้ีมหาวิทยาลัยจะเนนการพัฒนาเพ่ือใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดพัฒนาสมรรถนะ

ตามการปฏิบัติงาน กลาวคือ สายวิชาการ มีเปาหมายในการพัฒนาสมรรถนะตางๆ ที่สามารถนํามาประยุกตใชในการ
เรียนการสอน สวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามตําแหนงของตนเอง รวมทั้ง
ผูบริหารของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยใหมีความพรอมและศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

ในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสามกลุมเพ่ือใหเกิดการพัฒนาทั้งสามดานมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏธนบุรี ไดกําหนดรูปแบบของเครื่องมือตางๆ ซึ่งเปนตัวอยางเครื่องมือพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหหนวยงานสามารถ
นําไปใชในการพัฒนาบุคลากรตามระดับ ดังน้ี  
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เคร่ืองมือการ
พัฒนาบุคลากร

ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค /เปาหมาย 
กลุมบุคลากร 

ที่เปนเปาหมาย

1.การสอนงาน
(Coaching) 

เนนอธิบายรายละเอียดของงาน 
ไมจําเปนจะตองอยูในภาคสนาม
เทานั้น อาจจะเปนการสอนงาน
นอกภาคสนาม โดยสวนใหญ  
หัวหนางานโดยตรงจะทําหนาท่ี
สอนงานใหกับบุคลากร 

1.เพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในการทํางานผูสอนช้ีใหเห็น
แนวทางแกไข และใหบุคลากรคิดแกไขปญหาตอเอง 
2. เพ่ือพัฒนาอาชีพเปนการเตรียมใหพรอมกอนที่จะ
เล่ือนตําแหนงผูสอนตองทบทวนผลงานความสามารถ 
ที่มีอยูและกําหนดเปาหมายในการสอนงานโดยเนน 
การพัฒนาความสามารถในตําแหนงที่บุคลากรจะเลื่อน 
ขึ้นไป เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ 
มากข้ึนผูสอนจะตองคนหาความสามารถท่ีโดดเดน/  
ที่ตองปรับปรุง และจัดลําดับความสําคัญของ
ความสามารถท่ีจะตองพัฒนา หรือตองการเสริม 
และพัฒนา 

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

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

เนนการฝกอบรมในภาคสนาม 
ฝกปฏิบัติจริง โดยมีผูสอนที่เปน
หัวหนางานหรือบุคคลที่ไดรับ 
มอบหมายใหทําหนาที่ประกบ
เพ่ืออธิบายและชี้แนะ ซึ่ง
เคร่ืองมือนี้จะเกิดประโยชนได 
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
พ่ีเล้ียง 
(Mentoring 
Program) 

เนนพัฒนาเร่ืองจิตใจ         
การปรับตัว การทํางานรวมกับ 
ผูอื่นภายในองคการองคการบาง 
แหงเรียก Buddy Program ซึ่ง 
บุคลากรจะมีพ่ีเลี้ยงท่ีไดรับ 
คัดเลือกใหดูแลเอาใจใส และ 
พูดคุยกับบุคลากรอยางไม 
เปนทางการ 

1. เพื่อดูแลและรักษาบุคลากรใหม ใหสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกับทุกคนในองคการไดอยางมีความสุข 
สามารถปรับตัวเขากับองคการเพื่อนรวมงานและสภาพ 
แวดลอมในการทํางานที่แตกตางจากองคการเดิมไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ โดยมีพี่เลี้ยงทําหนาที่ในการสรางความ 
สัมพันธ ความคุนเคยและบรรยากาศที่ดีในการทํางาน 
รวมทั้งเปนแบบอยาง (Role Model) ที่ดีใหแกบุคลากร 
ใหม 
2. เพ่ือชวยบุคลากรที่กําลังจะปรับตําแหนงใหเติบโตข้ึน
ในองคการ พ่ีเล้ียงจะทําหนาท่ีใหขอมูลท่ีเปนประโยชน
ในการทํางานรวมถึงขอควรระวังและความขัดแยงท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากงานใหมท่ีไดรับมอบหมาย 

1.บุคลากร
ประเภท
ผูบริหาร 
2.บุคลากรสาย
วิชาการ 
3.บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการ 
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จากเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรตางๆ ทั้ง 6 เครื่องมือดังกลาวขางตนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ไดนํามาเปนตัวอยางในการพัฒนาบุคลากรทั้งสามกลุมเพ่ือพัฒนาใหมีความกาวหนาทั้งสามดาน ไดแก การพัฒนาดาน
การดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น การพัฒนาใหมีคุณวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น และการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติง าน 
โดยมหาวิทยาลัยมุงหวังใหหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยไดนําเอารูปแบบของเครื่องมือตางๆ ไปสงเสรมิการพฒันา
บุคลากรของหนวยงานอยางตอเน่ือง  เพ่ือใหบุคลากรของหนวยงานตนเองมีการพัฒนาศักยภาพในการทํางานอันจะ
สงผลใหการดําเนินการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น พรอมทั้งยงัทําใหการดําเนนิงานตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว ซึ่งหากหนวยงานใดเห็นวาเครื่องมืออ่ืนๆ ที่นอกเหนือจาก
เครื่องมือที่มหาวิทยาลัยไดยกมาแสดงไวก็สามารถนํามาใชเปนเครื่องมือเพ่ือพัฒนาบุคลากรของตนเองเพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาไดเชนเดียวกัน 

เคร่ืองมือการ
พัฒนาบุคลากร

ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค /เปาหมาย 
กลุมบุคลากร 

ที่เปนเปาหมาย

4.การ
หมุนเวียนงาน 
(Job 
Rotation) 

เนนใหบุคลากรเวียนงานจาก
งานหนึ่งไปยังอีกงานหนึ่ง เพ่ือ
เรียนรูงานนั้นตาม ระยะเวลาท่ี
กําหนดโดยสวนใหญมักใช 
เปนเคร่ืองมือในการพัฒนา
ความสามารถของผูบริหาร 
กอนการปรับตําแหนง/ระดับ 

เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรใหเกิดการทํางาน 
ที่หลากหลายดานเปนการเสริมสรางประสบการณของ
บุคลากรใหเรียนรูงานมากข้ึน จึงเหมาะสําหรับบุคลากร
ที่เตรียมความพรอมในการรับผิดชอบงานท่ีสูงขึ้น หรือ 
เปนกลุมคนท่ีมีผลงานดีและมีศักยภาพสูง (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
เดิมท่ีเคยปฏิบัติหรือเปน
โครงการท่ีเพ่ิมข้ึนจากงาน
ประจําท่ีรับผิดชอบ 

เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการวิเคราะหหาจุดแข็งและ
จุดออนของบุคลากรจากโครงการท่ีมอบหมายให
บุคลากรไปปฏิบัติ เปนเคร่ืองมือในการฝกทักษะใน 
การทํางาน (Skill-based) โดยเฉพาะทักษะเฉพาะ 
ดานท่ีเกี่ยวของในงานนั้น บางองคการนํามาใชใน 
การเลื่อนระดับตําแหนงงานการคัดเลือกหาบุคลากร 
ดาวเดนและการหาผูสืบทอดทายาทตําแหนงงาน 

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

6.การเรียนรูดวย
ตนเอง (Self-
Learning) 

เนนการฝกฝนฝกปฏิบัติดวย 
ตนเองจากแหลง/ ชองทางการ 
เรียนรูตาง ๆ เชนอานหนังสือ 
หรือศึกษาระบบงานจาก Work 
Instruction หรือ  
คนควาขอมูลผานInternet หรือ 
เรียนรูจาก e Learning หรือ 
สอบถามผูรู  

เพ่ือใหบุคลากรมีความรับผิดชอบในการเรียนรูและ
พัฒนาตนเองโดยไมจําเปนตองใชชวงเวลาในการ
ปฏิบัติงานเทานั้น บุคลากรสามารถแสวงหาโอกาสเรียน
รูไดดวยตนเองผานชองทางการเรียนรูและส่ือตางๆ 
ที่ตองการได วิธีนี้เหมาะกับบุคลากรท่ีชอบเรียนรู 
และพัฒนาตนเองอยูเสมอ (Self-Development) 
โดยเฉพาะกับบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีและ 
มีศักยภาพในการทํางานสูง (Talented People) 

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

1.1 กองทุนพัฒนาบุคลากร โดยมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือดําเนินการ 
บริหารกองทุนในรูปของคณะกรรมการ โดยใหการดําเนินการเปนไปตามระเบียบ ประกาศ ของกองทุนพัฒนาบคุลากร 
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 
ใหเพื่อสนับสนุนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ โดยใหบุคลากรพัฒนาตนเองตามภาระการ
ปฏิบัติงานของตนเอง รวมถึงการพัฒนาตามความสนใจที่สอดคลองกับบทบาทและภาระหนาที่งานที่รับผิดชอบ ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย จํานวน 5,000 บาท/คน/ปงบประมาณ รวมถึงการที่มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดสงบุคลากร
ในทุกระดับฝกอบรมกับหนวยงานภายนอกเพ่ือเขารวมการพัฒนาซึ่งไดจัดขึ้นตามหัวขอการพัฒนาตางๆ 

1.3 การสรรหาบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงาน โดยมหาวิทยาลัยจะดําเนินการสรรหาบุคลากร 
ประเภทตางๆ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพ่ือใหบุคลากรที่มหาวิทยาลัยสรรหาเขามาสามารถ 
ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม กอใหเกิดการสราง พัฒนา และถายทอดงานใหกับบุคลากรอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธภิาพ 
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 ดังน้ี 
3.1 สนับสนุนกระบวนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในระดับผูชวยศาสตราจารย   

รองศาสตราจารยและศาสตราจารย โดยดําเนินการในรูปแบบตางๆ พรอมทั้งพัฒนากระบวนการสนับสนุนในการดําเนิน 
การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหตอเนื่องและเปนระบบ ทั้งในรูปแบบของ การฝกอบรม การสัมมนา การศึกษา 
ดูงาน และการจัดหาพี่เลี้ยง รวมถึงพัฒนาสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงาน เพื่อใหมีแรงผลักดันในการดาํรงตําแหนงทาง 
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 สนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองตอรปูแบบ
การสอนในปจจุบัน เพ่ือรองรับรูปแบบการสอนที่มีการบูรณาการความรูที่หลากหลายผานกระบวนการทางเทคโนโลยี
เพ่ือใหสามารถเขาถึงผูเรียนไดทุกกลุมเปาหมาย  
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3.4 สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่จําเปนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรีกําหนด ซึ่งประกอบดวยสมรรถนะหลัก ไดแก การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม และการทํางานเปนทีม รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ไดแก ใสใจและพัฒนานักศึกษา ความเขาใจองคกรและระบบราชการ ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 
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 เพื่อใหมีแรงผลกัดันในการดํารงตํา
แหนงที่สูงขึ้น เชน การพัฒนากฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น อีกทั้งควบคุมใหมีภาระงานเปน
ไปตามมาตรฐาน 

4.2 สนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาใหมีคุณวุฒิวุฒิการศึกษาระดับที่สูงขึ้นโดยพิจารณา
สนับสนุนการศึกษาเพื่อใหมีคุณวุฒิที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เม่ือปฏิบัติงานครบ 1 ปซึ่งพิจารณาสนับสนุนให
ศึกษาในหลักสูตรในเวลาและนอกเวลาราชการในหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่ไดรับการรับรอง ทั้งน้ีการใหความ
สนับสนุนขึ้นอยูกับความจําเปนของมหาวิทยาลัย เม่ือพิจารณาแลวจะตองไมกระทบตอการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

4.3 สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่จําเปนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กําหนด ซึ่งประกอบดวยสมรรถนะหลัก ไดแก การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม และการทํางานเปนทีม รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะตามลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ ไดแก การคิดวิเคราะห การดําเนินการเชิงรุก การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน ความยืดหยุน
ผอนปรน ความผูกพันที่มีตอองคกร และความเขาใจผูอื่น 

การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี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

จําเปนเพ่ีอประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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3.5 ขัน้ตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหเกิดผลดีตอมหาวิทยาลัยโดยผาน 
กลยุทธในการพัฒนา จํานวน 4 กลยุทธ คือการบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาผูบริหาร การพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีกระบวนการ
และขั้นตอนในการดําเนินการเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ดังตอไปนี้ 

1. ศึกษาเกณฑมาตรฐานและขอกําหนดตางๆ ที่เก่ียวของ ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
2. วิเคราะหสถานการณดวย SWOT Analysis
3. สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากรของแตละหนวยงาน
4. กําหนดกรอบเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรเชิงนโยบาย
5. คณะกรรมการดาํเนินการจัดทาํรางและรูปเลมแผนพัฒนาบคุลากรจัดทาํรางแผนพัฒนาบคุลากร
6. ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรฯ เพื่อพิจารณาแผนการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให

ความเห็นชอบ หากไมเห็นชอบ คณะกรรมการดําเนินการจัดทํารางและรูปเลมแผนพัฒนาบุคลากร ดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขรางแผนพัฒนาบุคลากร 

7. ประชุมกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแผนการพัฒนาบคุลากร เพ่ือใหความเห็นชอบ
หากไมเห็นชอบ คณะกรรมการดําเนินการจัดทาํรางและรูปเลมแผนพัฒนาบุคลากร ดําเนินการปรบัปรุงแกไข
แผนพัฒนาบุคลากร 

8. นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแผนการพัฒนาบคุลากร หากไมเห็นชอบ คณะกรรมการ
จัดทาํแผนพัฒนาบคุลากร ดําเนินการปรบัปรุงแกไขแผนพฒันาบคุลากร 

9. เมื่อสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรเรียบรอยแลว ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร
เพ่ือใหบุคลากรรับทราบ 

ดังแสดงในภาพที่ 10 ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
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 ภาพท่ี 10 ข้ันตอนการจัดทําแผนพฒันาบุคลากร 

เริ่มกระบวนการ 

ศึกษาเกณฑมาตรฐาน และขอกําหนดที่เก่ียวของ

วิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis)

สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากรของแตละหนวยงาน 

กําหนดกรอบเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร 

คณะกรรมการดําเนินการจัดทํารางและรูปเลมแผนพัฒนาบุคลากร 

จัดทํารางแผนพัฒนาบุคลากร 

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร 

การพิจารณา

คณะกรรมการดําเนินการจัดทํารางและ 

รูปเลมแผนพัฒนาบุคลากรดําเนินการ 

ปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาบุคลากร 

ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร 

คณะกรรมการดําเนินการจัดทํารางและ 

รูปเลมแผนพัฒนาบุคลากรดําเนินการ 

ปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาบุคลากร 
การพิจารณา

นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร 

การพิจารณา

คณะกรรมการดําเนินการจัดทํารางและ 

รูปเลมแผนพัฒนาบุคลากรดําเนินการ 

ปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาบุคลากร 

ประกาศแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อใหบุคลากรรับทราบ 

ส้ินสุดกระบวนการ 

ผาน 

ผาน 

ผาน 

ไมผาน 

ไมผาน 

ไมผาน 
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 3.6 แนวทางการพัฒนาบุคลากร 

แผนพัฒนาบุคลากรมหาวทิยาลัยราชภฏัธนบุรี มีแนวทางการพัฒนาบุคลากร ดังตอไปน้ี 

1. การศึกษาเกณฑมาตรฐานและขอกําหนดที่เก่ียวของ
2. การสาํรวจความตองการในการพัฒนาบุคลากรของแตละหนวยงาน
3. การกําหนดกรอบเปาหมายในการพฒันาบคุลากร
4. การพิจารณาแนวทางการจัดทาํรางแผนพัฒนาบุคลากร
5. การกําหนดเครื่องมือการพฒันาบคุลากร
6. การจัดทาํแผนพัฒนาบคุลากร
7. การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบคุลากร
8. การจัดทาํ/ปรบัปรุง ฐานขอมูลการพัฒนาบุคลากร

ดังแสดงในภาพที่ 11 แนวทางการพัฒนาบคุลากร
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ภาพท่ี 11 แนวทางการพฒันาบคุลากร 

การตดิตามและประเมนิผลการพฒันาบคุลากร 
- แบบการติดตามและประเมินผล 

โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร 

การจดัทาํ/ปรบัปรงุ ฐานขอมลูการพฒันาบคุลากร 
- ระบบฐานขอมูลบุคลากร (MIS) 

- สมุดประวัติ กพ.7 

การจดัทาํแผนพฒันาบคุลากร 
- การกําหนดกลุมเปาหมาย, กลยุทธ 

ในการพัฒนาและเปาประสงค

6 
การกาํหนดเครือ่งมอืการพฒันาบคุลากร 
- การสอนงาน 

- การฝกอบรมในขณะทํางาน 

- โปรแกรมพี่เล้ียง 

- การหมุนเวียนงาน 

- การมอบหมายโครงการ 

- การเรียนรูดวยตนเอง 

5 

การพจิารณาแนวทางการจดัทาํ 

รางแผนพฒันาบคุลากร 
- การประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนฯ 

- การประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การศกึษาเกณฑมาตรฐานและขอกาํหนด 

ทีเ่กีย่วของ 
- แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560 – 2579) 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 

- มาตรฐานการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรู 

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงขาราชการ 

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ก.พ.อ  

- ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ป 

- แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ระยะท่ี 1 

- ขอมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

- ขอมูลความตองการการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

- มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

- การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

4 

การกาํหนดกรอบเปาหมาย 

ในการพฒันาบคุลากร 
- เกณฑประกันคุณภาพการศึกษา 

- คาเปาหมายการพัฒนาบุคลากรตามการ

ประเมินความสามารถของหนวยงาน 

3 

2 

1

การสาํรวจความตองการในการพฒันาบคุลากร

ของแตละหนวยงาน 
- การสํารวจความตองการการพัฒนารายบุคคลโดยใช Google forms 

8 7
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ดังน้ันแผนพัฒนาบคุลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจาํปพ.ศ.2563-2567 จึงไดมีการกําหนด
วิสยัทศันของแผนพัฒนาบคุลากร คอื บคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรุี ไดรบัการพัฒนาความรู ความสามารถ ทกัษะ
และสมรรถนะทีจ่าํเปนเพ่ีอประสทิธผิลและประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน สูการกําหนดกลยุทธทั้ง 4 กลยุทธ 

ไดแก กลยุทธที่ 1 การบรหิารจัดการการพฒันาบคุลากร 
โดยมีเปาประสงค คือ 
1. มีระบบ กลไกและการดําเนินงานดานการพัฒนาบคุลากรที่มีประสทิธธภิาพ
2. มีทรัพยากรสนับสนุนการดาํเนินงานอยางเพียงพอ

กลยุทธที่ 2 การพัฒนาผูบรหิาร 
โดยมีเปาประสงค คือ 
1. ผูบรหิาร มีสมรรถนะและทักษะทางการบริหารในระดับสูง
2. ผูบรหิาร มคีวามรูความเขาใจในหลักการตางๆเพื่อใชในการบรหิาร เชน กฎหมาย
การบริหารงานการศึกษา 

กลยุทธที่ 3 การพัฒนาบคุลากรสายวิชาการ 
โดยมีเปาประสงค คือ 
1. บุคลากรสายวิชาการที่เขาสูตําแหนงทางวชิาการมีจาํนวนสูงขึ้น
2. บุคลากรสายวิชาการทีม่ีวฒุิปริญญาเอกมีจาํนวนสูงขึ้น
3. บุคลากรสายวิชาการมีสมรรถนะและทกัษะในการปฏบิัติงานดานวชิาการในระดับสูง

กลยุทธที่ 4 การพัฒนาบคุลากรสายสนับสนุนวชิาการ 
โดยมีเปาประสงค คือ 
1. บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการทีคุ่ณสมบัตคิรบถวนและเหมาะสมไดดํารงตําแหนงสูงขึ้น
2. บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการมีคุณวฒุิสงูขึ้น
3. บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการมีสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงานดานการสนับสนุน
วิชาการในระดับสูง 

ทั้งน้ีจากกลยุทธทั้ง 4 ที่ไดกลาวมาแลวนั้น ไดมีการกําหนดเปาประสงค แนวทางการดําเนินการและโครงการ
กิจกรรมทีส่าํคัญ เปนแผนพัฒนาบคุลากรของมหาวิทยาลัยราชภฏัธนบรุี ประจาํปพ.ศ.2563-2567 ดังแสดงในภาพที ่12 
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วิสัยทัศน์ บุคลากรมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ไดรั้บการพฒันาความรู้ ความสามารถ

ทกัษะและสมรรถนะทีจาํเป็นเพีอประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

เป้าประสงค์

1.มีระบบ กลไกและ

การดาํเนินงานดา้น

การพฒันาบุคลากร

ทีมีประสิทธธิภาพ

2.มีทรัพยากรสนับสนุน

การดาํเนินงานอยา่ง

เพียงพอ

1.ผูบ้ริหารมีสมรรถนะและ

ทกัษะทางการบริหารใน

ระดบัสูง

2.ผูบ้ริหารมีความรู้

ความเขา้ใจในหลกัการ

ต่างๆ เพือใชใ้นการ

บริหาร เช่น กฎหมาย

การบริหารงานการศึกษา

1.บุคลากรสายวิชาการทีเขา้สู่ตาํแหน่ง  

ทางวิชาการมีจาํนวนสูงขึน

2.บุคลากรสายวิชาการทีมีวุฒิปริญญาเอก

มีจาํนวนสูงขึน

3.บุคลากรสายวิชาการ

มีสมรรถนะและทกัษะ

ในการปฏิบติังานดา้น

วิชาการในระดบัสูง

1.บุคลากรสายสนบัสนุน

วิชาการทีคุณสมบติั

ครบถว้นและเหมาะสม

ไดด้าํรงตาํแหน่งสูงขึน

2.บุคลากรสายสนบัสนุน

วิชาการมีคุณวฒุิสูงขึน

3.บุคลากรสายสนบัสนุน

วิชาการมีสมรรถนะและ

ทกัษะในการปฏิบติังาน

ดา้นการสนบัสนุนวิชาการ

ในระดบัสูง

กลยทุธ์ 

กลยุทธ์ที 1

การบริหารจดัการ

การพฒันาบุคลากร

กลยุทธ์ที 2

การพฒันผูบ้ริหาร 

กลยทุธ์ที 3

การพฒันาบุคลากร

สายวิชาการ

กลยุทธ์ที 4

การพฒันาบุคลากร

สายสนบัสนุนวิชาการ

แนวทางการ

ดาํเนินการ

1.แต่งตงัคณะกรรมการ

และดาํเนินงานดา้น

การพฒันาบุคลากร

2.จดัสรรงบประมาณ

สาํหรับดาํเนินงาน

ดา้นการพฒันาบุคลากร

3.จดัทาํระบบสารสนเทศ

ในการพฒันาบุคลากร

4.ประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร

ของการพฒันาบุคลากร

ผ่านสือต่างๆทีหลากหลาย

1.ส่งเสริมและสนับสนุน

ให้บุคลากรระดบักาํหนด

นโยบายและผูบ้ริหาร

พฒันาสมรรถนะและ

ทกัษะในการบริหาร

2.ส่งเสริมและสนับสนุน

ให้บุคลากรระดบักาํหนด

นโยบายและผูบ้ริหารสร้าง

เครือข่ายและเขา้ร่วมอบรม

หลกัการทีเกียวขอ้งเพือใช้

ในการบริหาร

1.ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสาย

วิชาการเขา้สู่ตาํแหน่งทางวิชาการ

2.ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสาย

วิชาการศึกษาระดบัปริญญาเอก

3.ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการ

พฒันาสมรรถนะและทกัษะในการ

ปฏิบติังาน ดา้นวิชาการ

1.ส่งเสริมสนบัสนุน

ให้บุคลากรสายสนบัสนุน

วิชาการดาํรงตาํแหน่งทีสูงขึน

2.ส่งเสริมสนบัสนุนให้

บุคลากรสายสนบัสนุน

วิชาการศึกษาต่อ

3.ส่งเสริมสนบัสนุน

บุคลากรสายสนบัสนุน

วิชาการพฒันาสมรรถนะ

และทกัษะการปฏิบติังาน

ดา้นการสนบัสนุนฯ

1.โครงการประชุมกรรมการ

กองทุนพฒันาบุคลากร

2.โครงการราชภฏัโพล

3.โครงการจดัทาํระบบสารสนเทศ

ในการพฒันาบุคลากร

4.โครงการประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร

การพฒันาบุคลากร

5.โครงการพฒันากฎระเบียบ

ทีเกียวขอ้งในการพฒันาบุคลากร

6.โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยี

การสรรหาบุคลากร

7. โครงการพฒันาองคค์วามรู้

การบริหารค่าตอบแทน

8.โครงการจดัทาํแผนปฏิบติัการ

ประจาํปี

9.โครงการพฒันารูปแบบการให้

บริการ

10.โครงการแลกเปลียนเรียนรู้

สู่การพฒันา

11.โครงการลดความเสียงในการ

ดาํเนินงาน

12.โครงการพฒันาคุณภาพชีวิต

และส่งเสริมทกัษะการทาํงาน

ของบุคลากร

1.โครงการจดัส่งบุคลากร

อบรม สัมมนา เพือ

พฒันาสมรรถนะ และ

ทกัษะดา้นการบริหาร

2. โครงการอบรบผูบ้ริหาร

มหาวิทยาลยั

3.โครงการอบรม สัมมนา

ศึกษาดูงาน เพือพฒันา

ศกัยภาพบุคลากรระดบั

กาํหนดนโยบาย

4.โครงการฝึกอบรม

หลกัสูตรผูบ้ริหาร  

ดา้นกฎหมาย

5.โครงการแลกเปลียนเรียนรู้

สร้างเครือข่ายและการ

พฒันาระดบัผูบ้ริหาร

6.โครงการพฒันาบุคลากร

ผา่นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง

และสือออนไลน์

7. โครงการพฒันาบุคลากร

เพือเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมและหลกั

ธรรมาภิบาล

1.โครงการสนบัสนุนการเขา้สู่ตาํแหน่ง

ทางวิชาการ ผศ รศ ศ

2.โครงการให้ทุนการศึกษา

3.โครงการพฒันา

3.1 สมรรถนะหลกั

3.2 สมรรถนะดา้นการสอน

3.3 ทกัษะต่างๆ

4. โครงการใหค้วามรู้เกียวกบัการกาํหนด

ตาํแหน่งทางวิชาการ

5.โครงการแลกเปลียนเรียนรู้  

สร้างเครือข่ายและการพฒันา

บุคลากรสายวิชาการ

6. โครงการพฒันาบุคลากร

โรงเรียนสาธิตฯ

7.โครงการพฒันาบุคลากรผ่านการเรียนรู้

ดว้ยตนเองและสือออนไลน์

8. โครงการพฒันาบุคลากร 

เพือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ

หลกัธรรมาภิบาล

9. โครงการแลกเปลียนบุคลากร 

เพือพฒันาองคค์วามรู้และ

การปฏิบติังานกบัหน่วยงานภายนอก

1. โครงการให้ความรู้ดา้น

การกาํหนดระดบัตาํแหน่ง 

สายสนับสนุนวชิาการ 

2. โครงการให้ความรู้บุคลากร

เกียวกบัการขอรับทุน

จากกองทุนการศึกษา

3.โครงการพฒันา

3.1 สมรรถนะหลกั

3.2 สมรรถนะดา้นการ

ปฏิบติังาน

3.3 ทกัษะต่างๆ

4. โครงการแลกเปลียนเรียนรู้

สร้างเครือข่ายและการพฒันา

บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ

5.โครงการพฒันาบุคลากร

ผ่านการเรียนรู้ดว้ยตนเอง

และสือออนไลน์

6. โครงการพฒันาบุคลากร

เพือเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมและหลกัธรรมาภิบาล

7. โครงการแลกเปลียนบุคลากร 

เพือพฒันาองคค์วามรู้และการ

ปฏิบติังานกบัหน่วยงานภายนอก

แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567)
แผนพัฒนาบุคลากรมหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567)

ภาพท่ี 12 แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
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3.7 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหแตละคณะดําเนินการกําหนดเกณฑของคาเปาหมายในการพัฒนาบคุลากร
ในดานตางๆ ประกอบดวย ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก โดย
มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหจํานวนบุคลากร สายวิชาการของมหาวิทยาลัยมีจํานวนดานการดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
และคุณวุฒิการศึกษาปริญญาเอก เปนไปตามมาตรฐานอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
มหาวิทยาลัยไดนําคาเปาหมายของแตละคณะที่ผานการวิเคราะหเปนอยางดีนํามากาํหนดเปนแผนพัฒนาบคุลากรของ
มหาวิทยาลัยเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และดานการศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอกโดยมีรายละเอียด จําแนกเปนคณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ 
และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3.7.1 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
ภายใตแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระยะ 5ป (พ.ศ.2563-2567) นี้ แตละคณะจะ 

ดําเนินการตาม เพื่อใหบรรลุซึ่งเปาหมายของการพัฒนาบุคลากรที่ไดกําหนดไวโดยเมื่อสิ้นสุดแผนฯ ปพ.ศ.2567 จะมี 
จํานวนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการดังตอไปนี้ 

- คณะครุศาสตร กําหนดเปาหมายวาจะมี ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ 
ศาสตราจารย จํานวน 32 13 และ 2 คน ตามลําดับ ซึ่งคิดเปนรอยละ 68.09 27.66 และ 4.26 ของบุคลากร 
สายวิชาการทั้งหมดในปพ.ศ.2567 เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาบคุลากรฯ 

- 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 
 - ของบุคลากรสายวชิาการทั้งหมดในปพ.ศ.2567 เม่ือสิ้นสดุแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

ทั้งน้ีสามารถจาํแนกเปนรายละเอียดภาพรวมของแตละคณะ ดัง ตารางที่ 23-26 
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ตารางท่ี 23 แผนพัฒนาบคุลากรซึ่งกําหนดจากคาเปาหมายในการพัฒนาบคุลากร 
 ดานการกาํหนดตําแหนงทางวชิาการคณะครศุาสตร 

ตารางท่ี 24 แผนพัฒนาบคุลากรซึ่งกําหนดจากคาเปาหมายในการพัฒนาบคุลากร 
 ดานการกาํหนดตําแหนงทางวชิาการคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

ประเภท

ตําแหนง จํา คดิ

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

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

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

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

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

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

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

คน คน คน คน คน

ป 2567

บุคลากร คาเปาหมายของการพฒันาบุคลากร ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566

ประเภท

ตําแหนง จํา คดิ

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

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

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

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

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

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

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

คน คน คน คน คน

บุคลากร คาเปาหมายของการพฒันาบุคลากร ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567
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ตารางท่ี 25 แผนพัฒนาบคุลากรซึ่งกําหนดจากคาเปาหมายในการพัฒนาบคุลากร 
 ดานการกาํหนดตําแหนงทางวชิาการคณะวิทยาการจัดการ 

ตารางท่ี 26 แผนพัฒนาบคุลากรซึ่งกําหนดจากคาเปาหมายในการพัฒนาบคุลากร 
     ดานการกาํหนดตําแหนงทางวชิาการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ประเภท

ตําแหนง จํา คดิ

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

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

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

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

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

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

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

คน คน คน คน คน

บุคลากร คาเปาหมายของการพฒันาบุคลากร ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567

ประเภท

ตําแหนง จํา คดิ

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

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

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

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

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

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

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

บุคลากร คาเปาหมายของการพฒันาบุคลากร ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567

คน คน คน คน คน
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3.7.2  คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรวิชาการดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

ภายใตแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระยะ 5 ป (พ.ศ.2563-2567) นี้ แตละคณะ
จะดําเนินการตามเพื่อใหบรรลุซึ่งเปาหมายของการพัฒนาบุคลากรที่ไดกําหนดไวโดยเม่ือสิ้นสุดแผนฯ ปพ.ศ.2567
จะมีจํานวนบุคลากรสายวิชาการระดับปริญญาเอก ดังตอไปนี้ 

- คณะครศุาสตร กําหนดเปาหมายวาจะมี จาํนวนบคุลากรสายวิชาการระดับปรญิญาเอก 
จํานวน 36 คน ซึ่งคดิเปนรอยละ 78.26 ของบคุลากรสายวชิาการทั้งหมดในปพ.ศ.2567 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา
บุคลากรฯ 

- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกําหนดเปาหมายวาจะมี จาํนวนบคุลากรสายวชิาการ
ระดับปรญิญาเอก จาํนวน 43 คน ซึง่คิดเปนรอยละ 70.49 ของบคุลากรสายวชิาการทั้งหมดในปพ.ศ.2567 เม่ือ
สิ้นสุดแผนพัฒนาบุคลากรฯ 

- คณะวิทยาการจัดการ กําหนดเปาหมายวาจะมี จํานวนบุคลากรสายวิชาการระดับ 
ปริญญาเอก จํานวน 28 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 42.43 ของบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดในปพ.ศ.2567 เมื่อสิ้นสุด 
แผนพัฒนาบุคลากรฯ 

- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกําหนดเปาหมายวาจะมี จํานวนบุคลากรสายวชิาการ
ระดับปรญิญาเอกจํานวน 24 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 47.06 ของบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดในปพ.ศ.2567 เม่ือสิ้นสุด
แผนพัฒนาบุคลากรฯ 

ทั้งน้ีสามารถจาํแนกเปนรายละเอียดของแตละคณะ ดัง ตารางที่ 27-30 



65 
ตารางท่ี 27 แผนพัฒนาบคุลากรซึ่งกําหนดจากคาเปาหมายในการพัฒนาบคุลากร 

 ดานการศกึษาตอระดับปริญญาเอกคณะครุศาสตร 

ตารางท่ี 28 แผนพัฒนาบคุลากรซึ่งกําหนดจากคาเปาหมายในการพัฒนาบคุลากร 
 ดานการศกึษาตอระดับปริญญาเอกคณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

ตารางท่ี 29 แผนพัฒนาบคุลากรซึ่งกําหนดจากคาเปาหมายในการพัฒนาบคุลากร 
 ดานการศกึษาตอระดับปริญญาเอกคณะวิทยาการจัดการ 

ระดบั

การ จํา คดิ

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

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

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

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

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

คน คน คน คน คน

บุคลากร คาเปาหมายของการพฒันาบุคลากร ดานการศกึษาตอระดบัปริญญาเอก

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567

ระดบั

การ จํา คดิ

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

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

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

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

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

บุคลากร คาเปาหมายของการพฒันาบุคลากร ดานการศกึษาตอระดบัปริญญาเอก

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567

คน คน คน คน คน

ระดบั

การ จํา คดิ

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

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

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

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

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

คน คน คน คน คน

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567

บุคลากร คาเปาหมายของการพฒันาบุคลากร ดานการศกึษาตอระดบัปริญญาเอก
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ตารางท่ี 30 แผนพัฒนาบคุลากรซึ่งกําหนดจากคาเปาหมายในการพัฒนาบคุลากร 
 ดานการศกึษาตอระดับปริญญาเอกคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ระดบั

การ จํา คดิ

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

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

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

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

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

คน คน คน คน คน

บุคลากร คาเปาหมายของการพฒันาบุคลากร ดานการศกึษาตอระดบัปริญญาเอก

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567
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3.8 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

3.8.1 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดานการกําหนดระดับตําแหนง 
สายสนับสนุนวิชาการ 

ภายใตแผนพัฒนาบคุลากรมหาวิทยาลัยราชภฏัธนบรุี ระยะ 5 ป (พ.ศ.2563-2567) น้ี จัดทาํการ
สาํรวจความตองการในดานการกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการเปนรายบคุคล ในป พ.ศ.2563 - 2567
โดยมีผูที่คาดวาจะประสงคขอกาํหนดระดับตาํแหนงสายสนับสนุนวิชาการรายละเอียดดังตอไปน้ี 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 

ตารางท่ี 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 
ภายใตแผนพัฒนาบคุลากรมหาวิทยาลัยราชภฏัธนบรุี ระยะ 5ป (พ.ศ.2563-2567) น้ี จัดทําการ

สาํรวจความตองการในดานการกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการเปนรายบคุคล ในป พ.ศ.2563 - 2567
เม่ือพิจารณาความประสงคเรื่องการศึกษาตอ จาํแนกตามหนวยงานตางๆ และปการศึกษาทีค่าดวาประสงคจะเริม่
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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ตารางท่ี 32 เรื่องคาเปาหมายจากความประสงคเรื่องการศกึษาตอ ในแตละปพ.ศ.จาํแนกตามหนวยงานตาง ๆ ใน 
 ระหวางป พ.ศ. 2563-2567 

คณะ 

ความประสงคเรื่องการศึกษาตอของ 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในแตละปพ.ศ. 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2565 

พ.ศ.
2566 

พ.ศ.
2567 รวม 

คณะครศุาสตร - 2 - - 1 3 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - - - - 

คณะวทิยาการจัดการ - - - - - - 

คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 1 - - 1 

สาํนักงานอธิการบดี - 3 6 2 2 13 

สถาบันวจิัยและพัฒนา - - 1 - - 1 
สาํนักวทิยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- 
4 - - - 4 

สาํนักศิลปะและวฒันธรรม - - - - - - 

สาํนักสงเสรมิวชิาการและงานทะเบียน - - - - - - 

กลุมตรวจสอบภายใน - - - - 1 1 

รวมทั้งสิ้น - 9 8 2 4 23 
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3.9 โครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากร 

จากการสํารวจผานแบบฟอรมใน Google Forms ระหวางเดือนเมษายนถึง มิถุนายน พ.ศ. 2563 พบวา 
ความตองการในการสัมมนาและประชุมรายละเอียดและหัวขอ มีหลากหลายความตองการ แตทั้งนี้สามารถสรุปรวม
เปนทักษะหรือความตองการที่จะพัฒนา โดยอาศัยการจําแนกตามการแบงประเภททักษะ ไดดังนี้ 

ทักษะทีส่ําคญัและมีความจาํเปนอยางมากตอการทาํงานในศตวรรษที ่21 ซึ่งสามารถจาํแนกไดเปน 
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 ความรูความเขาใจเกี่ยวของกบับุคคลบงบอกถึงบุคลิกภาพ คุณลักษณะ 

นิสัย ทัศนคติ และพฤติกรรม ซึ่งจัดอยูในทักษะภายในบุคคล (Intrapersonal skills) และทกัษะระหวางบุคคล 
(Interpersonal skills) และถือเปนทักษะแหงกฎหรือหลักเกณฑที่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือยืดหยุนไดขึ้นอยูกับ 
วัฒนธรรมขององคกรและบุคคลที่ทํางานดวย 

- เปนตัวบงบอกถึงความฉลาดทางอารมณ (EQ) เปนสมองซีกขวา ศูนยรวมเกี่ยวกับอารมณ 
- เปนสิ่งที่ยากตอการระบุ สามารถจับตองไดยาก (Intangible) และไมสามารถวัดไดดวย

ความแมนยํา โดยจะมีลักษณะเปนเชิงรูปธรรม 
- ตัวอยาง Soft Skills เชน การมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอื่นการมีทัศนคติเชิงบวกการติดตอสื่อสารที่ดี 

การโนมนาวใจ ความริเริ่มคิดสรางสรรค การทํางานเปนทีม ภาวะผูนํา ความยืดหยุน จริยธรรมในการทํางาน      
การบริหารจัดการเวลา และการจัดการกับปญหาบางอยางที่เกิดขึ้นไดเปนอยางดีเปนตน ซึ่งทักษะเหลานี้คอนขาง 
ดีกวาความถนัดทางดานเทคนิคหรือความรู ถือเปนทักษะที่ตองการของตลาดแรงงานตางๆ ในทุกสาขาอาชีพ 

จึงสรปุไดวา Hard Skills เปนความสามารถทางดานสติปญญา (IQ) หรือเรียกวา “วิชาชีพ”  
สวน Soft Skills เปนความสามารถทางดานอารมณ (EQ) หรือเรียกวา“วิชาประคองอาชีพ”การทาํงานใหมีความสขุ
และประสบความสาํเรจ็ ไมใชเพียงแคเกงอยางเดียว แตจะตองสามารถปรับตัวเขากับผูอ่ืนได เปนคนที่มีคุณลักษณะ
ที่ดีตามความตองการขององคกร 



71 
ทั้งน้ีการจําแนก อาศัยการแบงตามประเภทบุคลากร คือ ประเภทผูบรหิาร ประเภทสายวิชาการ

และประเภทสายสนับสนุนวชิาการ และจัดแบงประเภทเรื่องหรอืหวัขอของความตองการในการพัฒนาตนเองผาน
รูปแบบวธิีการเขาการสมัมนา/ประชุม/อบรมที่ไดมีการสาํรวจเรียบรอยแลว จาํแนกขอมูลหัวขอของความตองการฯ 
ตามกลุมของทักษะที่ตองการในการพัฒนาได ดังตอไปนี ้

กรณีผูบรหิาร 
บุคลากรประเภทผูบริหารควรไดการพัฒนาตนเองผานรปูแบบวิธกีารเขาการสัมมนา/ประชุม/

อบรมตามกลุมของทักษะที่ตองการในการพัฒนา 
1. Hard Skills ประเภทผูบรหิาร ไดแกหลักสูตรและหลักการ

- การทาํงานเปนทีมและการสรางเครือขายความรวมมือ เชน โครงการสัมมนาทาง
วิชาการ เพ่ือสงเสริมและพัฒนาเครือขายนักบริหารมหาวทิยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือขาย นบม.) 

- ความรูความสามารถดานสมรรถนะทางการบริหาร 
-หลักสูตผูบรหิารระดับ ตน กลาง และสูง 

- ความรูความเขาใจดานกฎหมาย 
2. Soft Skills ประเภทผูบรหิาร

2.1 คุณลักษณะผูบรหิาร ไดแก สภาวะผูนําการมวีิสัยทศันการวางกลยุทธภาครัฐ 
ศักยภาพเพื่อนําการปรบัเปลี่ยนการควบคุมตนเองการสอนงานและการมอบหมายงานทักษะการสรางจูงใจ 
การสื่อสารภาพลักษณองคกร  

2.2 ความรูความเขาใจและทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทลั หรือ Digital literacy 
2.3 ความรูความสามารถทางดานภาษา เชน ภาษาอังกฤษ 

กรณีประเภทสายวิชาการ 
บุคลากรสายวชิาการ สวนใหญมีแนวโนมความตองการในการพัฒนาตนเองผานรปูแบบวธิีการเขา

การสัมมนา/ประชุม/อบรมที่ไดมีการสาํรวจเรียบรอยแลว จาํแนกขอมูลหัวขอของความตองการฯ ตามกลุมของ
ทักษะที่ตองการในการพัฒนา  

1. Hard Skills ประเภทสายวิชาการไดแก
1.1 การขอ/เขาสูตําแหนงทางวชิาการ 
 1.1.1 หลักเกณฑและวธิีการ 
 1.1.2 การทําผลงานทางวชิาการ 

- การเขียนหนังสือ/ตํารา 
- การเขียนบทความทางวชิาการ 

1.2 ผลงานวิจัยและกระบวนการทาํวิจัย 
- ระเบียบวธิีวจิัยแบบใหมๆ  
- สถิติที่ใชในการวิจัย 
- รูปแบบการเขียนการอางอิงเอกสารตามหลกัการจัดทาํผลงานวชิาการ 
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- การเขียนขอเสนอการวิจัยสาํหรบัขอทุน เชน โครงการฝกอบรม  
“สรางนักวิจัยรุนใหม” (ลูกไก) โครงการเขียนขอเสนอโครงการวจิัยอยางไร 
ใหไดรับทุนวจิัย การเผยแพรผลงานวารสารวชิาการระดบัชาติ/นานาชาติ 

2. Soft Skills ประเภทสายวิชาการ ไดแก
2.1 การจัดการเรียนการสอนและเทคโนโลยี 

- การจัดการเรียนการสอนออนไลน 
- การจัดทาํระบบ E-learning 
- การผลิตสื่อการเรียนการสอน 
- Active learning 

2.2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแผนงานตางๆ 
- การประกันคุณภาพการศึกษา
- แผนกลยุทธ 
- โครงการสัมมนานักบรหิารของมหาวทิยาลัยเพ่ือมุงเปาประสงค 
(Objective and Key Results, OKR) ของมหาวทิยาลัย 

2.3 ความรูความเขาใจและทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทลั หรือ Digital literacy 
2.4 ความรูความสามารถทางดานภาษา เชน ภาษาอังกฤษ 
2.5 การเรียนรูตลอดชีวิต (Life-Long Learning) หรือการเขาอบรมเพื่อตอยอด 
องคความรูตามสาขาที่ตรงกับความตองการ สาํเรจ็การศึกษา ไดรับมอบหมายให 
ปฏิบัติงาน (การสอน) 

กรณีประเภทสายสนบัสนุนวชิาการ 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สวนใหญมีแนวโนมความตองการในการพัฒนาตนเอง 

ผานรปูแบบวธิีการเขาการสัมมนา/ประชุม/อบรมที่ไดมีการสาํรวจเรียบรอยแลว จาํแนกขอมูลหวัขอของ 
ความตองการฯ ตามกลุมของทักษะที่ตองการในการพฒันา  

1. Hard Skills ประเภทสายสนับสนุนวชิาการไดแก
1.1 ความรู ความเขาใจและทักษะทีจ่าํเปนในงาน 

- ความรูตามตําแหนงงานที่ครองอยูโดยตรง 
- การเขียนหนังสือราชการ และ รายงานการประชุม 
- กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและมาตรฐานที่เกี่ยวของกับงาน 
เชน ระเบียบพัสดุ ระเบียบเบิก-จาย ระเบียบการลา 

1.2 การขอ/เขาสูตําแหนงสูงขึ้น 
 1.2.1 หลักเกณฑและวธิีการ 
 1.2.2 การประเมินคางาน 
 1.2.3 การเขียนและจัดทาํผลงานทีแ่สดงความเปนผูชาํนาญการ/ 

ชาํนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ 
- คูมือปฏิบัติงาน ผลงานเชิงวิเคราะหหรอืสงัเคราะห 
- งานวจิัย 
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1.3 ผลงานวิจัยและกระบวนการทาํวิจัย 

- เทคนิคการเขียนขอผลงานวิจัย (Routine to Research, R2R) 
- จริยธรรมการวิจัยในมนุษย สําหรับเจาหนาที ่
- เทคนิคการสืบคนขอมูลงานวจิัยจากฐานขอมูลตางๆ 

2. Soft Skills ประเภทสายสนับสนุนวชิาการไดแก
2.1 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร 
2.2 ความรูความสามารถทางดานภาษา เชน ภาษาอังกฤษ 
2.3 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแผนงานตางๆ 

- การประกันคุณภาพการศกึษา, 
- แผนกลยุทธ 
- โครงการสัมมนานักบรหิารของมหาวทิยาลัยเพ่ือมุงเปาประสงค 
(Objective and Key Results, OKR) ของมหาวทิยาลัย 

2.4 ความรูความเขาใจและทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทลั หรือ Digital literacy 
2.5 ความรูความสามารถทางดานภาษา เชน ภาษาอังกฤษ 
2.6 การเรียนรูตลอดชวีิต (Life-Long Learning) 

และเพื่อความสอดคลองกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีการกําหนดกลยุทธการพัฒนา
บุคลากรและมีเปาประสงค 4 ดาน ดังน้ี  

1. การบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรใหมีระบบ กลไกและการดําเนินงานดานการพัฒนาบคุลากรที่
มีประสิทธิภาพ และมีทรัพยากรสนับสนุนการดําเนินงานอยางเพียงพอ 

2. การพัฒนาผูบริหาร โดยตระหนักถึงการพัฒนาทั้งผูบริหาร ใหสมรรถนะและทักษะทางการบริหาร
ในระดับสูง และมีความรูความเขาใจในหลักการตางๆ เพ่ือใชในการบริหาร เชน กฎหมายการบริหารงานการศึกษา 

3. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ใหมีบุคลากรดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวนเพ่ิมขึ้น มีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตรงกับสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปดสอนและสามารถเปนศักยภาพใหแกหลักสูตรได
จํานวนเพิ่มขึ้น มีสมรรถนะรวมถึงทักษะในการปฏิบัติงานในระดับสูงขึ้น  

4. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ใหบุคลากรที่คุณสมบัติครบถวนและเหมาะสมไดดํารง
ตําแหนงในระดับสูงขึ้น ตลอดจนมีคุณสมบัติและสมรรถนะรวมถึงทักษะในการปฏิบัติงานในระดับสูงขึ้น 

ดังนั้นแผนพัฒนาบุคลากรจึงมีกําหนดโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรผานกระบวนการ
สัมมนา ประชุมและอบรมดังน้ี 
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นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบหลัก 

พ
.ศ. 2563 

พ
.ศ. 2564 

พ
.ศ. 2565 

พ
.ศ. 2566 

พ
.ศ. 2567 

กลยุทธท่ี 1 
การบริหารจัดการการ
พัฒนาบุคลากร 

เปาประสงค 
มีระบบ กลไกและ 
การดําเนินงานดาน 
การพัฒนาบุคลากร 
ท่ีมีประสิทธิภาพ และ 
มีทรัพยากรสนับสนุนการ
ดําเนินงานอยางเพียงพอ 

1. การเผยแพร กฎ, ระเบียบ, ขอบังคับ,
หลักเกณฑและมาตรฐานที่เกี่ยวของกับงาน 
2. การจัดทําขั้นตอนท่ีชัดเจนสําหรับ
หลักเกณฑการบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล 
3. การอบรมเสริมสรางความรูดานกฎหมาย
4. การสงเสริมการสรางคุณธรรมความ
โปรงใสในการปฏิบัติงาน 
5. การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
6. การพิจารณาการแตงต้ังบุคคล
ใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
7. การพิจารณาการลาศึกษาตอ(ระดับ
ปริญญาโท-เอก) 
8. การพิจารณาการใหทุนการศึกษา
บุคลากร จากกองทุนพัฒนาบุคลากร 
9. การพัฒนาอื่นๆ
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1. กองพัฒนาระบบบริหาร

2. กองพัฒนาระบบบริหาร

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

7. กองพัฒนาระบบบริหาร

8.คณะกรรมการ

9. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ
กลยุทธท่ี 2 
การพัฒนาบุคลากรระดับ
นโยบายและผูบริหาร  
เปาประสงค 
ผูบริหารมีสมรรถนะและ
ทักษะทางการบริหารใน
ระดับสูง และมีความรู
ความเขาใจในหลักการ
ตางๆเพ่ือใชในการบริหาร 
เชน กฎหมาย 
การบริหารงานการศึกษา 

1. หลักสูตรผูบริหารระดับตน กลาง สูง
2. การพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับใชในการปฏิบัติงานและ
การบริหาร เพื่อใหเกิดความสะดวกยิ่งขึ้น 
3. การอบรบผูบริหารมหาวิทยาลัย
4. การฝกอบรมผูบริหาร ดานกฎหมาย
5. การพัฒนาบุคลากรผานการเรียนรู
ดวยตนเองและสื่อออนไลน 
6. การพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
7. การพัฒนาอื่นๆ
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1. กองพัฒนาระบบบริหาร
2. สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยี 

3. กองพัฒนาระบบบริหาร
4. กลุมงานกฎหมายและวินัย
5. กองพัฒนาระบบบริหาร

6. กองพัฒนาระบบบริหาร

7. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ
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นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบหลัก 

พ
.ศ. 2563 

พ
.ศ. 2564 

พ
.ศ. 2565 

พ
.ศ. 2566 

พ
.ศ. 2567 

กลยุทธท่ี 3 
การพัฒนาบุคลากร 
สายวิชาการ  

เปาประสงค 
บุคลากรสายวิชาการเขาสู
ตําแหนงทางจํานวนสูงข้ึน 
,มีคุณวุฒิปริญญาเอกมี
จํานวนสูงขึ้นและมี
สมรรถนะและทักษะใน
การปฏิบัติงานดาน
วิชาการในระดับสูง 

1. การทําผลงานวิชาการ
2. การทําวิจัยใหมีคุณภาพถูกตองตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3. การพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย
4. จริยธรรมวิจัยในมนษุยดานสังคมศาสตร
5. การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย(R2R)
6. การเขียนบทความวิชาการ
และบทความวิจัย 
7. การเสริมสรางความเขาใจและขอควรรู
การลอกเลียนผลงาน (Plagiarism) 
8. การพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ
สําหรับการทําวิจัย 
9. การพัฒนาทักษะดานดิจิทัล เพื่อใชใน
การดําเนินงานวิจัย 
10. การสรางนวัตกรรมการเรียนการสอน

11. การเขียนอางอิงทางวิชาการ

12. การใชสถิติท่ีใชในการวิจัย

13. การพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ
14. การพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและดิจิทัล 
15. การเสริมสรางความรู เร่ืองการประกัน
คุณภาพการศึกษา,ความเสี่ยงและการ
จัดการความรู 
16. การแลกเปลี่ยนเรียนรูสรางเครือขาย
และการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
17. โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
18. การพัฒนาบุคลากรผานการเรียนรูดวย
ตนเองและส่ือออนไลน 
19. การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
20. การแลกเปลี่ยนบุคลากร เพื่อพัฒนา
องคความรูและการปฏิบัติงานกับหนวยงาน
ภายนอก 
21. การพัฒนาอื่นๆ

√ 
√ 

√ 
√ 
√ 
√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√

√
 

√

√

√

√

√ 

√

√

√

√ 
√ 

√ 
√ 
√ 
√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√

√
 

√

√

√

√ 

√

√

√

√

√ 
√ 

√ 
√ 
√ 
√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
√ 

√ 
√ 
√ 
√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√

√
 

√

√

√

√

√

√

√

√

√ 
√ 

√ 
√ 
√ 
√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 
 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

1. ทุกคณะ
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา

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

7. สถาบันวิจัยและพัฒนา

8. สถาบันวิจัยและพัฒนา

9. สถาบันวิจัยและพัฒนา

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. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ
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นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบหลัก 

พ
.ศ. 2563 

พ
.ศ. 2564 

พ
.ศ. 2565 

พ
.ศ. 2566 

พ
.ศ. 2567 

กลยุทธท่ี 4 
การพัฒนาบุคลากร 
สายสนับสนุนวิชาการ 

เปาประสงค 
มีบุคลากรสายสนับสนุน 
วิชาการท่ีคุณสมบัติ
ครบถวนและเหมาะสมได 
ดํารงตําแหนงสูงขึ้นและมี 
คุณวุฒิสูงขึ้น, มีคุณวุฒิ 
สูงขึ้นและมีสมรรถนะและ 
ทักษะในการปฏิบัติงาน
ในระดับสูง 

1. การอบรมการเขียนวิเคราะหคางาน
2. การอบรมการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน/
ผลงานเชิงวิเคราะห 
3. การพัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษ

4. การพัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอร

5. การพัฒนาทักษะดานการคํานวณ
6. การพัฒนาทักษะดานการจัดการขอมูล
7. การอบรมเร่ือง ความรูดานกฎหมายและ
ระเบียบราชการ 
8. การเสริมสรางความรู เร่ืองการประกัน
คุณภาพการศึกษา,ความเสี่ยงและ 
การจัดการความรู 
9. การพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและดิจิทัลเพ่ือการปฏิบัติงาน 
10. การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย
Routine to Research (R2R) 
11. การแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางเครือขาย
และการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 
12. การพัฒนาบุคลากรผานการเรียนรู
ดวยตนเองและสื่อออนไลน 
13. การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
 

14. การแลกเปลี่ยนบุคลากร เพื่อพัฒนา
องคความรูและการปฏิบัติงานกับหนวยงาน
ภายนอก 
15. การพัฒนาอื่นๆ
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1. กองพัฒนาระบบบริหาร
 

2. กองพัฒนาระบบบริหาร

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 
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3.10 แนวทางการนาํแผนพัฒนาบคุลากรไปสูการปฏิบตัิและการติดตามและประเมินผล

การนําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสูการปฏิบัติจําเปนตองใหความสาํคญั
ตอการบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดการประสานความรวมมือในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมใหสําเร็จตามวัตถุประสงค 
ยุทธศาสตร และเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว รวมทั้งมีการพฒันาการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ เพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมซึ่งไดกําหนดวัตถุประสงค 
ดังน้ี 

1. เพ่ือเสริมสรางความรู และความเขาใจรวมกันของหนวยงานตางๆ ในเรื่องการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมดานพัฒนาบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. เพ่ือปรับกระบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนําแผนพัฒนาบุคลากร ประจาํปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยางเปนระบบ

และเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จึงกําหนดทางการนําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ไปสูการปฏิบัติ ดังน้ี 

1. สรางความเขาใจรวมกันเก่ียวกับแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจัดทํา
แนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธเพ่ือสรางความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย และโครงการ/กิจกรรมใหกับ
หนวยงาน ไดทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหสอดคลองกับแนวทางที่กําหนด
3. สงเสรมิการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับแผนที่มีการกําหนดไว และนําไปสูการพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรไดอยางมีประสทิธภิาพ 
4. สรางกลไกประสานงานภายในกับหนวยงานใหขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมใหมีความกาวหนาอยาง

ตอเน่ือง และมีการแลกเปลี่ยนขอมูล จัดเก็บ เผยแพร และถายทอดความรูซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร พรอมจัดทําฐานขอมูลใหสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดงาย

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ไดรับจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหนวยงาน วามีความสามารถ
ตอบสนองตอวัตถปุระสงคของแผนพัฒนาบคุลากร ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทัง้สามารถประเมินผลได
อยางเปนรปูธรรม 



78 

นอกจากน้ีเพื่อใหแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.2563-2567 ที่ไดรับอนุมัติจาก 
สภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว สามารถดําเนินการตามกลยุทธที่วางไวและเกิดความเช่ือมโยงของกระบวนการ 
ดําเนินงานโดยรวมแลวน้ัน จึงควรมีการกําหนดแผนปฏิบัติการ เพื่อการดําเนินการโครงการตางๆ และเมื่อนํา 
นโยบายไปสูการปฏิบัติใหไดตามเปาหมายตามแตละโครงการแลว จึงควรมีการเตรียมการติดตามผล โดยการ 
วิเคราะหความตองการ/ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย การวิเคราะหสภาพแวดลอมและสถานการณ 
ปจจุบัน และการทบทวนผลการดําเนินการในอดีตที่ผานมา ประกอบเพื่อพิจารณาและปรับเปลี่ยนแนวทางการ
ดําเนินการในปถัดๆไป ทั้งนี้ผานการดําเนินการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ดังน้ันจึงไดมีแนวทางการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาบุคลากร โดยอาศัยความเช่ือมโยง
ระหวางกระบวนการ ทั้งในสวนของ การวางแผน การนํานโยบายไปปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล และ
สอดคลองตามระดับการทํางานต้ังแต ระดับนโยบาย ระดับวิเคราะห และระดับปฏิบัติการ ดังแสดง
รายละเอียด ในภาพที่ 13 แนวทางการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาบุคลากร 

กระบวนการ 
ระดับ การวางแผน การนํานโยบายไปปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล 

นโยบาย 

แผนพัฒนาบุคลากรฯ 
ที่ไดรับอนุมัติ 

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

กําหนดคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล 

วิเคราะห 

- วิเคราะหความตองการ/ 
ความคาดหวังของผูมีสวนได
สวนเสีย 

- วิเคราะหสภาพแวดลอม
และสถานการณปจจุบันและ
ทบทวนผลการดําเนินการใน
อดีตที่ผานมา 

รวบรวมและวิเคราะหขอมูล 
สารสนเทศ และผลการ

ดําเนินการตางๆ ที่เก่ียวของ

ปฏิบัติการ 
กําหนดแผนปฏิบัติการ 

ประจําป 
นํานโยบายไปปฏิบัติ 

ผานการจัดโครงการตางๆ
ตามแผน 

ติดตามและ 
ประเมินผล 

ภาพท่ี 13 แนวทางการติดตามและประเมินผลตามแผนพฒันาบุคลากร 
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3.11 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563-2567 

การติดตามและประเมินผลเปนเครื่องมือสําคัญที่จะสนับสนุนใหการดําเนินงานของมหาวทิยาลยับรรลุ
เปาประสงคตามที่กําหนดไวในแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใหผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานทราบถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวของการดําเนินงานและนําไปสูการปรับเปลี่ยนแนวทางการ
ดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหาอุปสรรคใหเหมาะสมเทาทันสถานการณ และสามารถบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายได 
โดยจัดทําระบบการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 

1. พัฒนาองคความรูและเสริมสรางความเขาใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกําหนดตัวชี้วัดแก
หนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือสรางทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนํามาใชประโยชนรวมกันอยางเปน
รูปธรรม 

2. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานแผนพัฒนา
บุคลากร ประจําปงบประมาณอยางตอเน่ือง 

3. กําหนดใหมีการติดตามความกาวหนาของแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
และทุกๆ 6 เดือน (เดือนมีนาคมและเดือนกันยายน) พรอมใหผูรับผิดชอบในแตละโครงการ/กิจกรรม ทําการ
วิเคราะหผลการดําเนินงาน เพ่ือนําไปสูการตัดสินใจของผูบริหาร 

โดยมีขั้นตอนการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาบุคลากร ดังน้ี 
1. รวบรวมขอมูล สารสนเทศ และผลการดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของในแตละปทีผ่านมาจากทกุ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 
2. วิเคราะหสภาพแวดลอมและสถานการณปจจุบัน และวิเคราะหความตองการ/ความคาดหวัง

ของผูมสีวนไดสวนเสีย 
3. จัดทํารางรายงานการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
4. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
5. จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ดังแสดงในภาพที่ 14 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาบุคลากร 
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ภาพที่ 14 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาบุคลากร

นอกจากนี้แผนพัฒนาบุคลากรฉบับน้ี ไดมีการจัดทํารูปแบบของแบบการติดตามและประเมินผล
โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  ดังน้ี 

เร่ิมกระบวนการ 

รวบรวมขอมูล สารสนเทศ และผลการดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของ 

วิเคราะหสภาพแวดลอมและสถานการณปจจุบันและ 

วิเคราะหความตองการ/ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

รายงานการติดตามและประเมินผล 
การพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 จัดทํารางรายงานการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ส้ินสุดกระบวนการ 
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รูปแบบของแบบการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร 

กําหนด ใชจริง อนุมัติ ใชจริง

 ชื่อผูรายงาน ...............................................

ตําแหนง .............................................

วันท่ี.....เดอืน..................พ.ศ. ............

(   )

 [ ] กลยุทธท่ี 3 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ     [ ] กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

แบบการตดิตามและประเมินผลโครงการตามแผนพฒันาบคุลากร

ชื่อโครงการ :

ลกัษณะการดําเนินโครงการ : กิจกรรมยอย [ ] มี    [ ] ไมมี การตดิตาม :

สอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากร: [ ] กลยุทธท่ี 1 การบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร   [ ] กลยุทธท่ี 2 การพัฒนาผูบริหาร 

หนวยงาน/ผูรับผดิชอบ :

ระยะเวลาโครงการ : งบประมาณโครงการ (บาท)  :

กลุมเปาหมาย  :

ความเปนมา :

วัตถุประสงค :

ผลการดําเนินงาน
กิจกรรม

ระยะเวลา งบประมาณ การประเมินผลการดําเนินงาน

ตวัชี้วัดและคาเปาหมาย 

ปญหา, อุปสรรค หรือความเสีย่งท่ียังคงอยู :

แนวทางแกไข :
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ตัวอยางการกรอกแบบการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร 

กําหนด ใชจริง อนุมัติ ใชจริง

 พัฒนางานอยางมปีระสิทธิภาพ บรรลุผล

 และหนวยงานของตนเองไดอยางมปีระสิทธิภาพ

3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมสีมรรถนะดานมนุษยสัมพันธ  ตลอดจนพัฒนาทักษะในการมปีฏิสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน

 เกี่ยวของและแนวทาง

2. บุคลากรมทัีกษะและ

ผลการดําเนินงานตวัชี้วัดและคาเปาหมาย 

1. บุคลลากรมคีวามรู

ระยะเวลา

 สายสนับสนุนวิชาการอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ รวมท้ังสามารถนํามาใชเปนแรงขับเคล่ือนพันธกิจท้ัง 4 ดานของมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค :  1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความเขาใจในองคกร ภาระหนาท่ี กฎหมายท่ีเก่ียวของและแนวทางพัฒนางานอยางมปีระสิทธิภาพ

2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหเกิดทักษะและประสบการณในการปฏิบัติงานตามภารกิจและพันธกิจของมหาวิทยาลัย

4. เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมเีจตคติท่ีดีตอองคกร  มุงมัน่ท่ีจะเปนคนดีมจีิตสํานึกในการพัฒนาตนเองอยางมปีระสิทธิภาพ

5. เพ่ือใหบุคลากรท่ีเขาปฏิบัติงานใหม สามารถนําเอาองคความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปใชในการปฏิบัติงาน

 ภาระหนาท่ี กฎหมายท่ี

 ความเขาใจในองคกร

 ตนเองไดอยางมปีระสิทธิภาพ บรรลุผล

งบประมาณ การประเมินผลการดําเนินงาน
กิจกรรม

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรท่ีเขาปฏิบัติงานใหม

แบบการตดิตามและประเมินผลโครงการตามแผนพฒันาบคุลากร

การตดิตาม : รอบกันยายน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลกัษณะการดําเนินโครงการ :  [ ] มีกิจกรรมยอย    [√] ไมมีกิจกรรมยอย

 ไดแก การศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการแกสังคม  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ความเปนมา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีถือเปนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งทําหนาท่ีใหบริการทางวิชาการท่ีกอตั้งข้ึน

 มานานกวา 60 ป เพ่ือใหบริการแกสังคมทามกลางกระแสโลกาภิวัฒนท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อีกท้ังมหาวิทยาลัยมกีารรับ

 บุคลากรใหมเขาสูองคกรอยางตอเนื่อง  จึงจําเปนตองเรงพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพ่ือใหสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน

 ดวยการสงเสริม กระตุน สนับสนุน และสรางแรงจูงใจ ใหแกบุคลากรเพ่ือเรงพัฒนาขีดความสามารถของตนเองทั้งทางสายวิชาการและ

 [√ ] กลยุทธท่ี 3 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ    [√ ] กลยุทธท่ี 4  การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

สอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากร: [ ] กลยุทธท่ี 1 การบริหารจัดการพัฒนาบุคลากร   [ ] กลยุทธท่ี 2  การพัฒนาผูบริหาร

หนวยงาน/ผูรับผดิชอบ : กองพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

กลุมเปาหมาย  : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 47 คนและสายสนับสนุนจํานวน 17 คน

ระยะเวลาโครงการ : วันท่ี 23 – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 งบประมาณโครงการ (บาท)  : 48,300.-

 ประสบการณในการปฏิบัติงาน

 ตามภารกิจและพันธกิจของ

 มหาวิทยาลัยและหนวยงานของ
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กําหนด ใชจริง อนุมัติ ใชจริง

 ชื่อผูรายงาน ...............................................

ตําแหนง รักษาการผูอํานวยการกองพัฒนาระบบบริหาร

วันท่ี 24 เดอืน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ปญหา, อุปสรรค หรือความเสีย่งท่ียังคงอยู : ไมมี

แนวทางแกไข :

กิจกรรม
ระยะเวลา งบประมาณ การประเมินผลการดําเนินงาน

ตวัชี้วัดและคาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 ในการพัฒนาตนเองอยางมี

 ประสิทธิภาพ บรรลุผล

3. บุคลากรมสีมรรถนะดาน

 มนุษยสัมพันธและพัฒนาทักษะ

 การปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูอื่น

4. บุคลากรมเีจตคติท่ีดีตอองคกร

 มุงมัน่ท่ีจะเปนคนดีมจีิตสํานึก

บรรลุผล

บรรลุผล

        (ดร.พรศิริ    กองนวล)

5. บุคลากรสามารถนําเอา

 องคความรูท่ีไดรับจากการอบรม

  ไปใชในการปฏิบัติงาน



84 

สวนท่ี 4 
ภาคผนวก 

4.1 ผลการสาํรวจความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี 

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 มีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารยจํานวน 1 คน 
รองศาสตราจารย จํานวน 6 คน และระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 37 คน 

- ปพ.ศ. 2565 มีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารยจํานวน - คน 
รองศาสตราจารย จํานวน 11 คน และระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 29 คน 

- ปพ.ศ. 2566 มีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารยจํานวน 2 คน 
รองศาสตราจารย จํานวน 11 คน และระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 14 คน 

- ปพ.ศ. 2567 มีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารยจํานวน 4 คน 
รองศาสตราจารย จํานวน 18 คน และระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 14 คน 

ตารางท่ี 33 เรื่องความตองการในดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําทั้งหมด ที่แสดงจาํนวน (คน) 
 ซึ่งเปนผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตามระดับตางๆ ในแตละป 

ระดับ 
ความตองการในการกาํหนดตําแหนงทางวชิาการในแตปพ.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 

ผูชวยศาสตราจารย 16 37 29 14 14 
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โดยสามารถจําแนกความตองการในดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจาํตามคณะและ
การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดดังนี้ 

- คณะครศุาสตร 
- ในปพ.ศ. 2563 มีผูทีค่าดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
ระดับศาสตราจารย จาํนวน - คน ระดับรองศาสตราจารย จาํนวน 2 คน และ 
ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 6 คน 
- ในปพ.ศ. 2564 มีผูทีค่าดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
ระดับศาสตราจารย จาํนวน 1 คน ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 1 คน และ 
ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 9 คน 
- ในปพ.ศ. 2565 มีผูทีค่าดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
ระดับศาสตราจารย จาํนวน - คน ระดับรองศาสตราจารย จาํนวน 5 คน และ 
ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 5 คน 
- ในปพ.ศ. 2566 มีผูทีค่าดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
ระดับศาสตราจารย จาํนวน 1 คน ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 3 คน และ 
ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 5 คน 
- ในปพ.ศ. 2567 มีผูทีค่าดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
ระดับศาสตราจารย จาํนวน 3 คน ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 3 คน และ 
ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 3 คน 

- คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 
- ในปพ.ศ. 2563 มีผูทีค่าดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
ระดับศาสตราจารย จาํนวน - คน ระดับรองศาสตราจารย จาํนวน - คน และ 
ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 3 คน 
- ในปพ.ศ. 2564 มีผูทีค่าดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
ระดับศาสตราจารย จาํนวน - คน ระดับรองศาสตราจารย จาํนวน 1 คน และ 
ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 11 คน 
- ในปพ.ศ. 2565 มีผูทีค่าดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
ระดับศาสตราจารย จาํนวน - คน ระดับรองศาสตราจารย จาํนวน 3 คน และ 
ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 11 คน 
- ในปพ.ศ. 2566 มีผูทีค่าดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
ระดับศาสตราจารย จาํนวน 1 คน ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 3 คน และ 
ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 3 คน 
- ในปพ.ศ. 2567 มีผูทีค่าดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
ระดับศาสตราจารย จาํนวน 1 คน ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 1 คน และ 
ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 คน 
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- คณะวิทยาการจัดการ 
- ในปพ.ศ. 2563 มีผูทีค่าดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
ระดับศาสตราจารย จาํนวน - คน ระดับรองศาสตราจารย จาํนวน - คน และ 
ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน  3 คน 
- ในปพ.ศ. 2564 มีผูทีค่าดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
ระดับศาสตราจารย จาํนวน - คน ระดับรองศาสตราจารย จาํนวน 1 คน และ 
ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 8 คน 
- ในปพ.ศ. 2565 มีผูทีค่าดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
ระดับศาสตราจารย จาํนวน - คน ระดับรองศาสตราจารย จาํนวน 1 คน และ 
ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 5 คน 
- ในปพ.ศ. 2566 มีผูทีค่าดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
ระดับศาสตราจารย จาํนวน - คน ระดับรองศาสตราจารย จาํนวน 2 คน และ 
ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 4 คน 
- ในปพ.ศ. 2567 มีผูทีค่าดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
ระดับศาสตราจารย จาํนวน  - คน ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 2 คน และ 
ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 7 คน 

- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
- ในปพ.ศ. 2563 มีผูทีค่าดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
ระดับศาสตราจารย จาํนวน - คน ระดับรองศาสตราจารย จาํนวน 1 คน และ 
ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 4 คน 
- ในปพ.ศ. 2564 มีผูทีค่าดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
ระดับศาสตราจารย จาํนวน - คน ระดับรองศาสตราจารย จาํนวน  3 คน และ 
ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 9 คน 
- ในปพ.ศ. 2565 มีผูทีค่าดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
ระดับศาสตราจารย จาํนวน - คน ระดับรองศาสตราจารย จาํนวน 2 คน และ 
ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 8 คน 
- ในปพ.ศ. 2566 มีผูทีค่าดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
ระดับศาสตราจารย จาํนวน  - คน ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 3 คน และ 
ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 คน 
- ในปพ.ศ. 2567 มีผูทีค่าดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
ระดับศาสตราจารย จาํนวน - คน ระดับรองศาสตราจารย จาํนวน 12 คน และ 
ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 คน 

ดังตารางที่ 34 ถึง 36 เรื่องความตองการในดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา
จําแนกตามคณะ ระดับตําแหนงทางวิชาการตางๆ ในระหวางป พ.ศ. 2563-2567 
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ตารางท่ี 34 แสดงจาํนวนอาจารยประจาํ ที่มีความตองการในดานการกําหนดตําแหนงทางวชิาการ 

 ระดับศาสตราจารยในระหวางป พ.ศ. 2563-2567 จาํแนกตามคณะและป พ.ศ. 
 ที่คาดวาขอกําหนดตาํแหนงทางวชิาการ 

คณะ 
ระดับศาสตราจารย 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2565 

พ.ศ.
2566 

พ.ศ.
2567 รวม 

คณะครศุาสตร - 1 - 1 3 5 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - 1 1 2 

คณะวทิยาการจัดการ - - - - - - 

คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - - - - - 
รวมทั้งสิ้น - 1 - 2 4 7 

ตารางท่ี 35 แสดงจาํนวนอาจารยประจาํ ที่มีความตองการในดานการกําหนดตําแหนงทางวชิาการ 
 ระดับรองศาสตราจารยในระหวางป พ.ศ. 2563-2567 จําแนกตามคณะและป พ.ศ. 
 ที่คาดวาขอกําหนดตาํแหนงทางวชิาการ 

คณะ 
ระดับรองศาสตราจารย 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2565 

พ.ศ.
2566 

พ.ศ.
2567 รวม 

คณะครศุาสตร 2 1 5 3 3 14 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 1 3 3 1 8 

คณะวทิยาการจัดการ - 1 1 2 2 6 

คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 1 3 2 3 12 21 
รวมทั้งสิ้น 3 6 11 11 18 49 

ตารางท่ี 36 แสดงจาํนวนอาจารยประจาํ ที่มีความตองการในดานการกําหนดตําแหนงทางวชิาการ 
 ระดับผูชวยศาสตราจารยในระหวางป พ.ศ. 2563-2567 จาํแนกตามคณะและป พ.ศ. 
 ที่คาดวาขอกําหนดตาํแหนงทางวชิาการ 

คณะ 
ระดับผูชวยศาสตราจารย 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2565 

พ.ศ.
2566 

พ.ศ.
2567 รวม 

คณะครศุาสตร 6 9 5 5 3 28 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 11 11 3 2 30 

คณะวทิยาการจัดการ 3 8 5 4 7 27 

คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 4 9 8 2 2 25 
รวมทั้งสิ้น 16 37 29 14 14 110 
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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 

4.1.2 ความตองการในดานคุณวุฒิการศึกษาของสายวชิาการ 

จากการสํารวจความตองการในดานคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยประจําในระหวางป พ.ศ. 2563-2567 พบวา  
มีความประสงคเรื่องการศึกษาตอจําแนกรายละเอียดไดดังตอไปน้ี อาจารยประจําที่สังกัดคณะของมหาวิทยาลัย 
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
สัดสวนของจํานวนอาจารยประจําที่สังกัดคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่องความตองการในดานคุณวุฒิ
การศึกษา ตามสถานะความประสงคเรื่องการศึกษาตอ 

72%

6%

22%

สัดสวนของความประสงคในการทําผลงานทางวิชาการ

ประสงคทําผลงานวิชาการ ไมประสงคทําผลงานวิชาการ อยูระหวางทําผลงานวิชาการ

55%28%

17%

สัดสวนของความประสงคในการศึกษาตอ

ไมประสงคท่ีจะศึกษาตอ ประสงคท่ีจะศึกษาตอ อยูระหวางศึกษาตอ
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เม่ือจําแนกตามรปูแบบในการศึกษาตอ  พบวาอาจารยประจําที่ตอบแบบสอบถามและประสงคจะศึกษาตอ 
โดยคาดวาประสงคจะศกึษาตอในเวลาราชการ จาํนวน 30 คน  คิดเปนรอยละ 61 และภาคนอกเวลาราชการ 19 คน คิดเปน
รอยละ 39 

ดังแผนภาพที่ 3 ซึง่แสดงสัดสวนของรปูแบบในการศึกษาตอที่อาจารยประจาํที่สงักัดคณะตางๆ ของ
มหาวทิยาลัยราชภฏัธนบรุ ี

เม่ือพิจารณาความประสงคเรื่องการศึกษาตอ จาํแนกตามคณะ และปการศกึษาที่คาดวาประสงคจะเริ่ม
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 

61%

39%

สัดสวนรูปแบบในการศึกษาตอ

ภาคในเวลาราชการ ภาคนอกเวลาราชการ
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ตารางท่ี 37 เรือ่งความประสงคเรื่องการศึกษาตอ ในแตละปพ.ศ.จาํแนกตามคณะในระหวางป 
 พ.ศ. 2563–2567

4.1.3 ความตองการในดานการกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวชิาการ 

จากการสํารวจความตองการในดานการกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการเปนรายบุคคล 
ในป พ.ศ.2563 - 2567 พบวาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่เปนผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 158 คน 
มีความตองการพัฒนาตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ เมื่อจําแนกตามปพ.ศ.ที่คาดวาจะขอกําหนดระดับตําแหนง
สายสนับสนุนวิชาการตั้งแตพ.ศ.2563–2567 มีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดระดับตําแหนงสายสนบัสนุนวิชาการ
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  

คณะ 
ความประสงคเรื่องการศึกษาตอ ในแตละปพ.ศ. 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2565 

พ.ศ.
2566 

พ.ศ.
2567 

ไมระบุ
พ.ศ. 

รวม

คณะครศุาสตร 1 4 4 1 4 1 15 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 5 5 2 3 - 16 

คณะวทิยาการจัดการ - 2 4 - 1 - 7 

คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี - 1 - - 2 - 3 

รวมทั้งสิ้น 2 12 13 3 10 1 41 
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ตารางท่ี 38 เรือ่งความตองการในดานการกําหนดระดับตาํแหนงสายสนับสนุนวิชาการของบคุลากร 

 ทีแ่สดงจํานวน (คน) ซึ่งเปนผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ 
 ตามระดับตางๆ ในแตละป 

ระดับ 
ความตองการในการกําหนดระดบัตําแหนงสายสนบัสนุนวชิาการ ในแตปพ.ศ. 

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

เชี่ยวชาญพิเศษ - - - - - 

เชี่ยวชาญ - - - 1 - 

ชาํนาญการพิเศษ - 1 1 5 6 

ชาํนาญการ 24 40 31 10 12 

ชาํนาญงานพิเศษ - - - 1 - 

ชาํนาญงาน - - - - - 

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

 แตละหนวยงาน ป พ.ศ. 2563 

หนวยงาน 

ความตองการในการกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวชิาการ 
ในแตปพ.ศ.2563 

ระดับ 
ชาํนาญ

งาน 

ระดับ
ชาํนาญ

งาน
พิเศษ 

ระดับ
ชาํนาญ

การ 

ระดับ
ชาํนาญ

การ
พิเศษ 

ระดับ
เชี่ยวชาญ 

ระดับ
เชี่ยวชาญ

พิเศษ 

คณะครศุาสตร - - - - - - 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

- - - - - - 

คณะวทิยาการจัดการ - - - - - - 
คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - - - - 

สถาบันวจิัยและพัฒนา - - 2 - - - 

สาํนักวทิยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - 1 - - - 

สาํนักศิลปะและวฒันธรรม - - 1 - - - 

สาํนักสงเสรมิวชิาการและงาน
ทะเบียน 

- - - - - - 

กลุมตรวจสอบภายใน - - - - - - 

สาํนักงานอธิการบดี 

กองกลาง - - 1 - - - 

กองนโยบายและแผน - - 3 - - - 

กองพัฒนาระบบบรหิาร - - 2 - - - 

กองคลงัและพัสดุ - - 4 - - - 

กองพัฒนานักศึกษา - - 3 - - - 

กองบริการการศึกษาและ 
บริการวชิาการ 

- - 7 - - - 

กลุมงานกฎหมายและวินัย - - - - - - 

กลุมงานรายได ทรัพยสิน ศูนย
บมเพาะ วิสาหกิจและสหกิจศึกษา 

- - - - - - 
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ตารางท่ี 40 ซึ่งแสดงจํานวนคนที่ขอกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการตามระดับตางๆ ตาม 

 แตละหนวยงาน ป พ.ศ. 2564 

หนวยงาน 

ความตองการในการกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวชิาการ 
ในแตปพ.ศ.2564 

ระดับ 
ชาํนาญ

งาน 

ระดับ
ชาํนาญ

งาน
พิเศษ 

ระดับ
ชาํนาญ

การ 

ระดับ
ชาํนาญ

การ
พิเศษ 

ระดับ
เชี่ยวชาญ 

ระดับ
เชี่ยวชาญ

พิเศษ 

คณะครศุาสตร - - 1 - - - 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

- - 2 - - - 

คณะวทิยาการจัดการ - - 1 - - - 
คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 6 - - - 

สถาบันวจิัยและพัฒนา - - 5 - - - 

สาํนักวทิยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - 6 - - - 

สาํนักศิลปะและวฒันธรรม - - - - - - 

สาํนักสงเสรมิวชิาการและงาน
ทะเบียน 

- - - - - - 

กลุมตรวจสอบภายใน - - - - - - 

สาํนักงานอธิการบดี 

กองกลาง - - 3 - - - 

กองนโยบายและแผน - - 3 - - - 

กองพัฒนาระบบบรหิาร - - 2 - - - 

กองคลงัและพัสดุ - - 2 1 - - 

กองพัฒนานักศึกษา - - 1 - - - 

กองบริการการศึกษาและ 
บริการวชิาการ 

- - 5 - - - 

กลุมงานกฎหมายและวินัย - - - - - - 

กลุมงานรายได ทรัพยสิน ศูนย
บมเพาะ วิสาหกิจและสหกิจศึกษา 

- - 3 - - - 



94 
ตารางท่ี 41 ซึ่งแสดงจํานวนคนที่ขอกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการตามระดับตางๆ ตาม 

 แตละหนวยงาน ป พ.ศ. 2565 

หนวยงาน 

ความตองการในการกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวชิาการ 
ในแตปพ.ศ.2565 

ระดับ 
ชาํนาญ

งาน 

ระดับ
ชาํนาญ

งาน
พิเศษ 

ระดับ
ชาํนาญ

การ 

ระดับ
ชาํนาญ

การ
พิเศษ 

ระดับ
เชี่ยวชาญ 

ระดับ
เชี่ยวชาญ

พิเศษ 

คณะครศุาสตร - - 7 - - - 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

- - 1 - - - 

คณะวทิยาการจัดการ - - 4 - - - 
คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 2 - - - 

สถาบันวจิัยและพัฒนา - - 1 - - - 

สาํนักวทิยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - 3 - - - 

สาํนักศิลปะและวฒันธรรม - - 1 - - - 

สาํนักสงเสรมิวชิาการและงาน
ทะเบียน 

- - 1 - - - 

กลุมตรวจสอบภายใน - - - - - - 

สาํนักงานอธิการบดี 

กองกลาง - - 4 - - - 

กองนโยบายและแผน - - 4 1 - - 

กองพัฒนาระบบบรหิาร - - - - - - 

กองคลงัและพัสดุ - - 1 - - - 

กองพัฒนานักศึกษา - - - - - - 

กองบริการการศึกษาและ 
บริการวชิาการ 

- - 2 - - - 

กลุมงานกฎหมายและวินัย - - - - - - 

กลุมงานรายได ทรัพยสิน ศูนย
บมเพาะ วิสาหกิจและสหกิจศึกษา 

- - - - - - 
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ตารางท่ี 42 ซึง่แสดงจาํนวนคนทีข่อกาํหนดระดับตาํแหนงสายสนับสนุนวิชาการตามระดบัตางๆ ตาม 

 แตละหนวยงาน ป พ.ศ. 2566 

หนวยงาน 

ความตองการในการกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวชิาการ 
ในแตปพ.ศ.2566 

ระดับ 
ชาํนาญ

งาน 

ระดับ
ชาํนาญ

งาน
พิเศษ 

ระดับ
ชาํนาญ

การ 

ระดับ
ชาํนาญ

การ
พิเศษ 

ระดับ
เชี่ยวชาญ 

ระดับ
เชี่ยวชาญ

พิเศษ 

คณะครศุาสตร - - - - - - 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

- - - 1 - - 

คณะวทิยาการจัดการ - - - - - - 
คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 1 - - - 

สถาบันวจิัยและพัฒนา - - - - 1 - 

สาํนักวทิยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - 2 1 - - 

สาํนักศิลปะและวฒันธรรม - - - - - - 

สาํนักสงเสรมิวชิาการและงาน
ทะเบียน 

- - 1 1 - - 

กลุมตรวจสอบภายใน - - 1 - - - 

สาํนักงานอธิการบดี 

กองกลาง - - 1 - - - 

กองนโยบายและแผน - - 1 1 - - 

กองพัฒนาระบบบรหิาร - - - - - - 

กองคลงัและพัสดุ - 1 - - - - 

กองพัฒนานักศึกษา - - 1 - - - 

กองบริการการศึกษาและ 
บริการวชิาการ 

- - 2 1 - - 

กลุมงานกฎหมายและวินัย - - - - - - 

กลุมงานรายได ทรัพยสิน ศูนย์
บมเพาะ วิสาหกิจและสหกิจศึกษา 

- - - - - - 
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ตารางท่ี 43 ซึง่แสดงจาํนวนคนทีข่อกาํหนดระดับตาํแหนงสายสนับสนุนวิชาการตามระดบัตางๆ ตาม 

 แตละหนวยงาน ป พ.ศ. 2567 

หนวยงาน 

ความตองการในการกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวชิาการ 
ในแตปพ.ศ.2567 

ระดับ 
ชาํนาญ

งาน 

ระดับ
ชาํนาญ

งาน
พิเศษ 

ระดับ
ชาํนาญ

การ 

ระดับ
ชาํนาญ

การ
พิเศษ 

ระดับ
เชี่ยวชาญ 

ระดับ
เชี่ยวชาญ

พิเศษ 

คณะครศุาสตร - - 2 - - - 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

- - - - - - 

คณะวทิยาการจัดการ - - 2 - - - 
คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 2 - - - 

สถาบันวจิัยและพัฒนา - - - - - - 

สาํนักวทิยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - 1 1 - - 

สาํนักศิลปะและวฒันธรรม - - - - - - 

สาํนักสงเสรมิวชิาการและงาน
ทะเบียน 

- - - - - - 

กลุมตรวจสอบภายใน - - 1 - - - 

สาํนักงานอธิการบดี 

กองกลาง - - 1 - - - 

กองนโยบายและแผน - - - 2 - - 

กองพัฒนาระบบบรหิาร - - - - - - 

กองคลงัและพัสดุ - - 2 - - - 

กองพัฒนานักศึกษา - - - - - - 

กองบริการการศึกษาและ 
บริการวชิาการ 

- - 1 3 - - 

กลุมงานกฎหมายและวินัย - - - - - - 

กลุมงานรายได ทรัพยสิน ศูนย
บมเพาะ วิสาหกิจและสหกิจศึกษา 

- - - - - - 
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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 

ดังแผนภาพที่ 4 ซึ่งแสดงสัดสวนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่สังกัดตามหนวยงานตางๆของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรเีรื่องความตองการในดานคุณวุฒิการศึกษา ตามสถานะความประสงคเรื่องการศึกษาตอ 

เม่ือจําแนกตามรปูแบบในการศึกษาตอ  พบวาบคุลากรสายสนับสนุนวชิาการทีส่ังกัดตามหนวยงานตางๆ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุีประสงคจะศึกษาตอในเวลาราชการ จาํนวน - คน  คิดเปนรอยละ 0 และภาคนอก
เวลาราชการ 35 คน คิดเปนรอยละ 100 ดังแผนภาพที่ 5 ซึง่แสดงสัดสวนของรูปแบบในการศึกษาตอทีบุ่คลากร
สายสนบัสนุนวชิาการที่สงักัดตามหนวยงานตางๆของมหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุร ี

78%

14%

8%

สัดสวนความประสงคในการศึกษาตอ

ไมประสงคท่ีจะศึกษาตอ ประสงคท่ีจะศึกษาตอ อยูระหวางศึกษาตอ

64%

18%

100%

0%

18%

สัดสวนรูปแบบในการเรียนตอ

ไมประสงคท่ีจะศึกษาตอ ประสงคท่ีจะศึกษาตอและอยูระหวางศึกษาตอ ภาคนอกเวลา ภาคในเวลา
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เม่ือพิจารณาความประสงคเรื่องการศึกษาตอ จาํแนกตามหนวยงานตางๆ และปการศึกษาทีค่าดวาประสงค
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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ตารางท่ี 44 เรือ่งความประสงคเรื่องการศึกษาตอ ในแตละปพ.ศ.จาํแนกตามหนวยงานตางๆในระหวาง 
 ป พ.ศ. 2563-2567 

4.2 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร ดานการกาํหนดตําแหนงทางวิชาการ 
 จําแนกตามรายบุคคล 

ในการกําหนดคาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จําแนกตาม
รายบุคคลน้ี มอบใหคณะดําเนินการจัดทําคาเปาหมายฯ ทั้งน้ีมีรายละเอียดของขอมูลรายบุคคล ที่คณะตางๆ
รวบรวมและจัดสงมา สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประกอบดวย ชื่อ นามสกุล ประเภทบุคลากรปพ.ศ.ที่
พัฒนาบุคลากร ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตามระดับตําแหนงทางวิชาการ และสาขาของตําแหนงทาง
วิชาการนั้นๆ ซึ่งจําแนกตามคณะ ดังตอไปน้ี 

คณะ 

ความประสงคเรื่องการศึกษาตอของ 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในแตละปพ.ศ. 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2565 

พ.ศ.
2566 

พ.ศ.
2567 รวม 

คณะครศุาสตร - 2 - - 1 3 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - - - - 

คณะวทิยาการจัดการ - - - - - - 

คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 1 - - 1 

สาํนักงานอธิการบดี - 3 6 2 2 13 

สถาบันวจิัยและพัฒนา - - 1 - - 1 
สาํนักวทิยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- 
4 - - - 4 

สาํนักศิลปะและวฒันธรรม - - - - - - 

สาํนักสงเสรมิวชิาการและงานทะเบียน - - - - - - 

กลุมตรวจสอบภายใน - - - - 1 1 

รวมทั้งสิ้น - 9 8 2 4 23 
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ตารางท่ี 45 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

 คณะครศุาสตรจําแนกรายบุคคล 

คํา

นํา

หนา ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ.

1 นางสาว นงเยาว อทุุมพร 
2 นาย นิธิภัทร บาลศริ 
3 นางสาว ปนัดดา ย้ิมสกุล

4 นาง สมจินตนา จิรายุกุล

5 นาย สุทธิชัย ฉายเพชรากร 
6 นางสาว สุธิดารัตน มัทธวรัตน

7 นาย กริช ภัทรภาคนิ 
8 นาย เกษมสันต รุทธ์ิอมร 
9 นางสาว ขนิษฐา แนนอดุร 
10 นางสาว จีรภัทร อาดนารี 
11 นางสาว ชยาภา ดารายน 
12 นางสาว ญาณีรัตน ชวยโสม 
13 นาย ณรงคพล เอ ือ้ไพจิตรกุล 
14 นางสาว ณัฐธิดา เขียวบานยาง 
15 นาย ณัฐวัฒน ฐิตวัฒนา 
16 นางสาว ณิชชา ชํานิยนต 
17 นาย ธิตพิงศ วุฒิศาสตร 
18 นางสาว ธีระนันท ธีระธนากร 
19 นาง นันทสิรี บูรณศกัดิส์ถิตย 
20 นางสาว นิภาภรณ คําเจริญ 
21 นาย บุญดี รุงเรืองมณีรัตน

22 นาย ประพนัธ สหพฒันา 
23 นาย ปรีชา ธนะวิบูลย 
24 นางสาว ปญจลักษณ ถวาย 
25 นางสาว ปณฑมาศ ผดงุชอบ 
26 นางสาว ปทมา ย้ิมสกุล 
27 นางสาว พงษพชัรินทร พธุวัฒนะ 
28 นางสาว ภัทราภรณ ชอยหิรัญ 
29 นางสาว วรรณนภา โพธ์ิผลิ 
30 นางสาว วาสนา สังขพุม 
31 นางสาว วาสิณี จิรสิริ 
32 นางสาว วินัยธร วิชัยดษิฐ 
33 นางสาว วิมลวรรณ ขอบเขต 
34 นาย สมชาย ศรีรักษ 
35 นาย สมิทธ์ิ เจือจินดา 
36 วาท่ีร.ต. สุชาติ คุมสุทธ์ิ 
37 นาย สุเทียม เครือวัลย 
38 นางสาว สุธิดา ชาญวารินทร 
39 นางสาว อริสรา จุลกิจวัฒน 
40 นาย อทิธิวัฒน โตเจริญนิรัตศิยั

ขาราชการ

ขาราชการ

คณิตศาสตร

พนักงานมหาวิทยาลัย จิตวิทยา

พนักงานมหาวิทยาลัย หลักสูตรและการสอน

พนักงานมหาวิทยาลัย เคมี

พนักงานมหาวิทยาลัย คณิตศาสตร

ชีววิทยา , การสอนวิทยาศาสตร

สาขาวิชาท่ีขอกําหนดตําแหนงตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง

การวัดและประเมินผลการศกึษา

การวิจัยและการศกึษา

ท่ี ช่ือ สกุล ประเภทบุคลากร

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567

ขาราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

ขาราชการ

ขาราชการ

ขาราชการ

จิตวิทยาการศกึษา

เกษียณอายุราชการ 2564

เกษียณอายุราชการ 2564

ภาษาองักฤษ

คณิตศาสตร (กําลังศกึษา)

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

คณิตศาสตร

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

คอมพวิเตอรศกึษา

เทคโนโลยีการศกึษา

 วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม / ส่ิงแวดลอมศกึษา

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

คอมพวิเตอรศกึษา

เทคโนโลยีการศกึษา

ฟสิกส

พนักงานมหาวิทยาลัย ประวัตศิาสตร

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาองักฤษ

คอมพวิเตอรศกึษา

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

ภาษาองักฤษ

พระพทุธศาสนา

ภาษาไทย

การสอนภาษาองักฤษ

วิทยาศาสตร , ชีววิทยา , วิทยาศาสตรศกึษา

ภาษาองักฤษ

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

หลักสูตรและการสอน (เกษียณป 2564)

หลักสูตรและการสอน

คอมพวิเตอรศกึษา

เทคโนโลยีการศกึษา

จิตวิทยาการศกึษา

การสอนสังคมศกึษา

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย ประวัตศิาสตร

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย



101 
คํา

นํา

หนา ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ.

41 นาย เอกลักษณ กนกกากร 
42 นาย ทรงรัฎต ชอุมดวง 
43 นางสาว ปองรัก รังษีวงศ 
44 นาย จิระพงศ ฉันทพจน 
45 นาง วารุณี นาวัลย 
46 นางสาว โชตริส สุทธิประเสริฐ 
47 นาย ภัทรพล พรหมมัญ 
48 นางสาว ณัฐชนัญ เสริมศรี 
49 นางสาว น้ําออย สุขเสนา 
50 นางสาว ณัฐนันท มั่นคง

51 นางสาว ดวงใจ รุงเรือง

0 1 0 0 1 0 1 2 16 0 5 12 1 3 2

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

คอมพวิเตอรศกึษา

กลุมการศกึษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

อยูระหวางขอตําแหนงทางวิชาการ ผศ.การศกึษา

การศกึษาปฐมวัย

รวม

พนักงานมหาวิทยาลัย คณิตศาสตร

คอมพวิเตอรศกึษา

การศกึษาปฐมวัย

คอมพวิเตอรศกึษา

การศกึษาปฐมวัย

การศกึษาปฐมวัย

กลุมการศกึษา สาขาวิชาคอมพวิเตอรศกึษา

สาขาวิชาท่ีขอกําหนดตําแหนงท่ี ช่ือ สกุล ประเภทบุคลากร

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567

ตําแหนง ตําแหนง ต ําแหนง ตําแหนง ตําแหนง



102 
ตารางท่ี 46 คาเปาหมายในการพฒันาบคุลากร ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจาํแนกรายบคุคล 

คํา

นํา

หนา ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ.

1 นาย ทองเจือ เขียดทอง 

2 นาง ธญวรรณ กาคํา 

3 นางสาว พฒันา ศรีสุรักษ 

4 นางสาว อรนุช รอยแกว 

5 นางสาว นิศากร เพญ็สมบูรณ 

6 นางสาว ชมพนูุท ถาวรวงศ 

7 นางสาว นพรัตน ปญญาดลิกพงศ 

8 นางสาว เพญ็พสุิทธ์ิ ศริิ 

9 นางสาว จิรดา เอือ้ศริิวัฒนชัย 

10 นาง วิลดา ศรีทองกุล 

11 นาย วีรชัย อําพรไพบูลย 

12 นาย สมเกียรติ เกียรตกํิาจายขจร 

13 นาง พมิพงา เพง็นาเรนทร 

14 นางสาว กุลจิรพสั บุษกลธนาวรัตน 

15 นาย เชษฐา ทรัพยเย็น 

16 นางสาว ศริิกุล บัวแกว 

17 นาย วัชรพล ยงวณิชย 

18 นาย ชัยมงคล สุพรมอนิทร 

19 นางสาว สุรียพร สลับสี 

20 นาง จันทนา อนิทฉิม 

21 นาย พงษพตั วัฒนพงศศริิ 

22 นาย สรณา อนุสรณทรางกูร 

23 นาย จักรพนัธ พรมฉลวย 

24 นาย วงศกร เพิม่ผล 

25 นาย วิฆนาย  ดสุีวรรณ 

26 นางสาว กฤตกิา ชูผล 

27 นางสาว นวพร ธานีวัฒน 

28 นางสาว กัลยรัตน กล่ินสุวรรณ 

29 นางสาว รสริน  ดษิฐบรรจง 

30 นาย วาริด เจริญราษฎร 

31 นางสาว วิชุดา พรายยงค 

32 นางสาว อนุสรา ศรีวิระ 

33 นางสาว กมลชนก ธรรมมิกะ 

34 นาย อรรถชัย วงศอดุมมงคล 

35 นาย ศลิปชัย  ลีลิตธรรม 

36 นาง ธนารัตน อนุวัฒนปรีชา 

37 นาย ยุทธศกัดิ์ ดอีราม 

38 นางสาว รุงรัตน ธนบดธีาดา 

39 นางสาว ชาดา บุนนาค 

40 นาง อามีนะฮ เบ็ญสะอาด 

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาไทย

กฏหมายมหาชน

พนักงานมหาวิทยาลัย นิตศิาสตร

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาไทย

รัฐประศาสนศาสตร

พนักงานมหาวิทยาลัย การพฒันาสังคม

พนักงานมหาวิทยาลัย การพฒันาสังคม

พนักงานมหาวิทยาลัย ปรัชญาและศาสนา

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาองักฤษในฐานะภาษาตางประเทศ

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาจีน

พนักงานมหาวิทยาลัย รัฐประศาสนศาสตร

พนักงานมหาวิทยาลัย รัฐศาสตร/สังคมศาสตร/รัฐประศาสนศาสตร

พนักงานมหาวิทยาลัย รัฐศาสตร

ภาษาองักฤษ

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาองักฤษ

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาองักฤษ

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาองักฤษ

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาองักฤษ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ท่ี ช่ือ สกุล ประเภทบุคลากร

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567

สาขาวิชาท่ีขอกําหนดตําแหนงตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง

ขาราชการ ประยุกตศลิป

ขาราชการ ภาษาองักฤษ

ขาราชการ ภาษาองักฤษ/การส่ือสารระหวางวัฒนธรรม

ขาราชการ ภาษาองักฤษ

ขาราชการ ทัศนศลิป

พนักงานมหาวิทยาลัย รัฐประศาสนศาสตร

พนักงานมหาวิทยาลัย รัฐประศาสนศาสตร

พนักงานมหาวิทยาลัย รัฐประศาสนศาสตร

พนักงานมหาวิทยาลัย รัฐประศาสนศาสตร

พนักงานมหาวิทยาลัย รัฐประศาสนศาสตร

พนักงานมหาวิทยาลัย กระบวนการยุตธิรรมทางอาญา

พนักงานมหาวิทยาลัย นิตศิาสตร

พนักงานมหาวิทยาลัย

ภาษาจีน

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาจีน

กฎหมายระหวางประเทศ

พนักงานมหาวิทยาลัย



103 

คํา

นํา

หนา ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ.

41 นางสาว ชนิดา จันทรงาม 

42 นางสาว ณัฐพร เพช็รเรือง 

43 นางสาว สุนันทา เกตเุหล็ก 

44 นางสาว พมิพวิภา บุรวัฒน 

45 นาย องอาจ มากสิน 

46 น.ส พณัณภัสสร ภัทธภาสิทธ์ิ 

47 น.ส อรนุช สมคะเน 

48 นาย ชาคริต เกตเุรืองโรจน 

49 นาย แสนชัย ลิขิตธีรวุฒิ 

50 นาย ไชยสิทธ์ิ ชาญอาวุธ 

51 นาย ศรัณย สรรพศริิ 

52 นาย ปณณธร สมสรวย 

53 น.ส ณัฐกาญ ธีรบวรกุล 
0 0 0 0 5 15 0 1 16 1 3 7 1 1 3

พนักงานมหาวิทยาลัย ทัศนศลิป

รวม

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย ทัศนศลิป

พนักงานมหาวิทยาลัย ทัศนศลิป

นาฏศลิป

พนักงานมหาวิทยาลัย ทัศนศลิป

พนักงานมหาวิทยาลัย นาฏศลิป

พนักงานมหาวิทยาลัย นาฏศลิป

พนักงานมหาวิทยาลัย นาฏศลิป

พนักงานมหาวิทยาลัย ออกแบบนิเทศศลิป

พนักงานมหาวิทยาลัย ออกแบบนิเทศศลิป/ออกแบบดจิิทัล

พนักงานมหาวิทยาลัย ออกแบบนิเทศศลิป

พนักงานมหาวิทยาลัย ออกแบบนิเทศศลิป

พนักงานมหาวิทยาลัย ออกแบบนิเทศศลิป

สาขาวิชาท่ีขอกําหนดตําแหนงตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนงท่ี ช่ือ สกุล ประเภทบุคลากร

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567



104 
ตารางท่ี 47 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

 คณะวิทยาการจัดการจาํแนกรายบคุคล 
คํา

นํา

หนา ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ.

1 นาย จิระพงค เรืองกุน พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6802 บริหารธุรกิจ 680202 การจัดการทรัพยากรมนุษย

2 นางสาว นุชรา แสวงสุข พนักงานมหาวิทยาลัย √ 9151 การทองเท่ียวและการโรงแรม 915102 การจัดการทองเท่ียว

3 นางสาว สุวรรณา นาถนวผดงุ พนักงานมหาวิทยาลัย √ 9151 การทองเท่ียวและการโรงแรม 915102 การจัดการทองเท่ียว

4 นาง ภัทรา สุขะสุคนธ ขาราชการ √ 6802 บริหารธุรกิจ 680214 การตลาด

5 นาย วัฒนชัย ชูมาก ขาราชการ √ 9151 การทองเท่ียวและการโรงแรม 915102 การจัดการทองเท่ียว

6 นางสาว วสุธิดา นักเกษม พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6802 บริหารธุรกิจ 680201 การจัดการ

7 นาย บุญชู สงวนความดี พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6802 บริหารธุรกิจ 680201 การจัดการ

8 นางสาว พชิาพทัธ งามสิน พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6802 บริหารธุรกิจ 680201 การจัดการ

9 นางสาว ธมนวรรณ เฟองประยูร พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6802 บริหารธุรกิจ 680208 การจัดการหวงโซอปุทานและโลจิสตกิส

10 นางสาว บัณฑิตา สุขเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6802 บริหารธุรกิจ 680208 การจัดการหวงโซอปุทานและโลจิสตกิส

11 นาย ภูธร กอดแกว พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6803 บริหารธุรกิจ 680214 การตลาด

12 นาย พนูลาภ ประสงคเงิน พนักงานมหาวิทยาลัย √ 9151 การทองเท่ียวและการโรงแรม 915102 การจัดการทองเท่ียว

13 นางสาว กานตรวี วิโรจนวรรณ วรรณปยะรัตน พนักงานมหาวิทยาลัย √ 9151 การทองเท่ียวและการโรงแรม 915104 การจัดการโรงแรม

14 นาง อารยา เกียรตกิอง พนักงานมหาวิทยาลัย √
6802 บริหารธุรกิจ 680204 การจัดการขอมูลสารสนเทศ  

หรือระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ

15 นางสาว ธัญพร ศรีดอกไม พนักงานมหาวิทยาลัย √
6802 บริหารธุรกิจ 680204 การจัดการขอมูลสารสนเทศ  

หรือระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ

16 นาย ณฐวัฒน คณารักสมบัติ พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6105 นิเทศศาสตร

17 นาย ธัชกร วงษคําชัย พนักงานมหาวิทยาลัย √
6802 บริหารธุรกิจ 680204 การจัดการขอมูลสารสนเทศ

หรือระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ

18 นางสาว ขนิษฐา สวัสดิชั์ย พนักงานมหาวิทยาลัย √
1806 เทคโนโลยีสารสนเทศ 180607 ระบบสารสนเทศ

หรือ180608ความมั่นคงของระบบคอมพวิเตอร

19 นางสาว นิชาภา พมิพสุต พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6802 บริหารธุรกิจ 680214 การตลาด

20 นาย วรพจน แสงอรามรุงโรจน พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6802 บริหารธุรกิจ 680207 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ

21 นาย มงคล เทียมถนอม พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6802 บริหารธุรกิจ 680214 การตลาด

22 นาย พสิิษฐ ศรีอพชัิย พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6802 บริหารธุรกิจ 680208 การจัดการหวงโซอปุทานและโลจิสตกิส

23 นางสาว ประทับใจ อภิสิทธ์ิสุขสันติ พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6802 บริหารธุรกิจ 680204 การจัดการขอมูลสารสนเทศ

หรือระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ

24 นางสาว ฎายิน พรยุทธพงศ พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6801 การบัญชี

25 นางสาว สุวรรณา รุจิโมระ พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6801 การบัญชี

26 นาย สุรศกัดิ์ ชัยชิตาทร พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6801 การบัญชี

27 นางสาว พรทิพย มโนดํารงสัตย พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6801 การบัญชี

28 นางสาว จุฑามาศ ศรีรัตนา พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6105 นิเทศศาสตร

29 นางสาว นิรมล บางพระ พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6105 นิเทศศาสตร

30 นาย จิระพงค เรืองกุน พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6802 บริหารธุรกิจ 680202 การจัดการทรัพยากรมนุษย

31 นาย กรวิทย ตายกระทึก พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6802 บริหารธุรกิจ 680214 การตลาด

32 นางสาว เบญริสา ตนัเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6105 นิเทศศาสตร

33 นางสาว พมิพชญา ฟกเปยม พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6105 นิเทศศาสตร

34 นาย นาถวุทธ์ิ ปาลกะวงศ ณ อยุธยา พนักงานมหาวิทยาลัย √ 9151 การทองเท่ียวและการโรงแรม 915104 การจัดการโรงแรม

35 นาย อนุชิต จันทรโรทัย พนักงานมหาวิทยาลัย √ 9151 การทองเท่ียวและการโรงแรม 915104 การจัดการโรงแรม

36 นางสาว จริยา ตนัตวิราชัย พนักงานมหาวิทยาลัย √ 9151 การทองเท่ียวและการโรงแรม 915104 การจัดการโรงแรม

37 นางสาว ณพร เจียมโฆสิต พนักงานมหาวิทยาลัย √ 9151 การทองเท่ียวและการโรงแรม 315104 การจัดการโรงแรม

38 นาย กมลศกัดิ์ วงศศรีแกว พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6103 เศรษฐศาสตร

39 นางสาว พชัราภา เอือ้อมรวนิช พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6105 นิเทศศาสตร

40 นาย ประพฒัน เขียวประภัสสร พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6802 บริหารธุรกิจ 680202 การจัดการทรัพยากรมนุษย

ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนงท่ี ช่ือ สกุล ประเภทบุคลากร

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567

สาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง
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ตารางท่ี 48 คาเปาหมายในการพฒันาบคุลากร ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จําแนกรายบคุคล 

4.3 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก 
 จําแนกตามรายบุคคล 

ในการกําหนดคาเปาหมายในการพัฒนาบคุลากรดานการศึกษาตอระดับปรญิญาเอกจําแนกตามรายบุคคลนี้ 
มอบใหคณะดาํเนินการจดัทําคาเปาหมายฯ ทั้งนี้มีรายละเอียดของขอมูลรายบุคคล ที่คณะตางๆรวบรวมและจัดสงมา 
สําหรับการจัดทาํแผนพัฒนาบคุลากร ประกอบดวย ชื่อ นามสกุล ประเภทบุคลากร อาจารยประจําหลักสตูรหรือ 
สาขาวิชา ปที่จะพัฒนาบุคลากร ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก คุณวุฒิ (สาขาวิชาที่ศึกษาตอ) มหาวิทยาลัยและ 
แหลงทุนที่ใช 

คํา

นํา

หนา ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ.

41 นางสาว อรวรรณ ลีลาเกียรตวินิช พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6802 บริหารธุรกิจ 680201 การจัดการ

42 นางสาว ลลิตา พวงมหา พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6105 นิเทศศาสตร

43 นาง ชมพรรณ รักษศรีทอง พนักงานมหาวิทยาลัย √ 9151 การทองเท่ียวและการโรงแรม 915102 การจัดการทองเท่ียว

44 นาย วสุรัตน ดวงสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6802 บริหารธุรกิจ 680208 การจัดการหวงโซอปุทานและโลจิสตกิส

45 นางสาว จีรภา ประยูรศกัดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6802 บริหารธุรกิจ 680204 การจัดการขอมูลสารสนเทศหรือระบบ

สารสนเทศเพือ่การจัดการ

46 นางสาว กัลยานี เล่ืองสุนทร พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6802 บริหารธุรกิจ 680204 การจัดการขอมูลสารสนเทศหรือระบบ

สารสนเทศเพือ่การจัดการ

0 0 3 0 2 10 0 3 10 0 2 6 0 3 7

ป 2565 ป 2566 ป 2567

สาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนงตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนงท่ี ช่ือ สกุล ประเภทบุคลากร

ป 2563

ตําแหนง

ป 2564

รวม

คํา

นํา

หนา ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ.

1 นาย ณภัทรกฤต จันทรวงศ พนักงานมหาวิทยาลัย  วิทยาการคอมพวิเตอร

2 นาย เกรียง กิจบํารุงรัตน พนักงานมหาวิทยาลัย  สถิติ

3 นาย ประสิทธ์ิ ภูสมมา พนักงานมหาวิทยาลัย  เทคโนโลยีไฟฟา

4 นาย อัครกิตต์ิ ไชยธนกุลวัฒน พนักงานมหาวิทยาลัย  วิศวกรรมไฟฟา

5 นาย ประยุทธ นิสภกุล พนักงานมหาวิทยาลัย  เทคโนโลยีไฟฟา

6 นาย ภูกิจ คงเปยม พนักงานมหาวิทยาลัย  วิทยาการคอมพวิเตอร

7 นางสาว เสาวนีย ปรัชญาเกรียงไกร พนักงานมหาวิทยาลัย  วิทยาการคอมพวิเตอร

8 นาย กิตติ กอบัวแกว ขาราชการ  เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

9 นาย ไกรรัช เทศมี พนักงานมหาวิทยาลัย 
10 นางสาว นวลระหง เทพวิวัฒนจิต ขาราชการ 
11 นาย ชาญฉจิต  วรรณนุรักษ พนักงานมหาวิทยาลัย  เทคโนโลยีไฟฟา

12 นางสาว บุษกร สุทธิประภา พนักงานมหาวิทยาลัย 
13 นางสาว วงจันทร นุนคง พนักงานมหาวิทยาลัย  การจัดการสิ่งแวดลอม

14 นางสาว ศศอิาภา บุญคง พนักงานมหาวิทยาลัย 
15 นางสาว วิชชุดา ประสาทแกว พนักงานมหาวิทยาลัย  การจัดการสิ่งแวดลอม

16 นางสาว รัตนนุช จันทรเพญ็ พนักงานมหาวิทยาลัย  การจัดการสิ่งแวดลอม

17 นางสาว พรทิพย ธนรติกุล พนักงานมหาวิทยาลัย 
18 นางสาว ขายทอง ชุนหสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย 

0 0 0 0 1 1 0 1 4 0 1 5 0 0 5รวม

คหกรรมศาสตร

คหกรรมศาสตร

อุตสาหกรรมอาหาร

คหกรรมศาสตร

คหกรรมศาสตร

อุตสาหกรรมอาหาร

ป 2567

สาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนงตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนงที่ ช่ือ สกุล ประเภทบุคลากร

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566



106 
ตารางท่ี 49 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

 คณะครศุาสตร จาํแนกรายบคุคล 

คํา ประจําหลักสูตร

นํา /สาขาวิชา

หนา

1 นาย สุทธิชัย ฉายเพชรากร

2 นาย เกษมสันต รุทธ์ิอมร คณติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

3 นางสาว ขนิษฐา แนนอุดร คณติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ,มศว 

 มศว 
4 นางสาว ชยาภา ดารายน คณติศาสตร

5 นาย ณรงคพล เอ้ือไพจิตรกุล เทคโนโลยีและ

สื่อสารการศกึษา

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

6

นางสาว ณฐัธิดา เขียวบานยาง วิทยาศาสตรท่ัวไป N/A 

7 นาย ณฐัวัฒน ฐิตวัฒนา คอมพวิเตอรศกึษา

8
นางสาว ณชิชา ชํานิยนต วิชาชีพครู จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

9 นาย ธิติพงศ วุฒิศาสตร วิทยาศาสตรท่ัวไป N/A 

10
นางสาว ธีระนันท ธีระธนากร สังคมศกึษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,

ม.ศลิปากร



11 นาง นันทสิรี บูรณศกัด์ิสถิตย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
12 นาย บุญดี รุงเรืองมณรัีตน ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ

13 นางสาว ปญจลักษณ ถวาย วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศลิปากร

 นิดา

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลา



14

นางสาว ปณฑมาศ ผดุงชอบ วิทยาศาสตรท่ัวไป 

15 นางสาว วรรณนภา โพธ์ิผลิ คอมพวิเตอรศกึษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ



16 นางสาว วาสิณี จิรสิริ วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ 
17 นางสาว วิมลวรรณ ขอบเขต ภาษาไทย N/A 

18 นาย สมชาย ศรีรักษ สังคมศกึษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
19 นาย สมิทธ์ิ เจือจินดา วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ

20 วาท่ีร.ต. สุชาติ คุมสุทธ์ิ หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา 
21 นางสาว สุธิดา ชาญวารินทร คณติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

22 นางสาว อริสรา จุลกิจวัฒน วิทยาศาสตรท่ัวไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ 
23 นาย เอกลักษณ กนกกากร คณติศาสตร N/A 
24 นาย ทรงรัฎต ชอุมดวง

25 นางสาว ปองรัก รังษีวงศ การศกึษาปฐมวัย 
26 นาย จิระพงศ ฉันทพจน คอมพวิเตอรศกึษา 
27 นาง วารุณี นาวัลย การศกึษาปฐมวัย 
28 นางสาว โชติรส สุทธิประเสริฐ การศกึษาปฐมวัย 
29 นาย ภัทรพล พรหมมัญ คอมพวิเตอรศกึษา พระจอมเกลาฯลาดกระบัง 
30 นางสาว ณฐัชนัญ เสริมศรี คอมพวิเตอรศกึษา

31 นางสาว นํ้าออย สุขเสนา วิชาชีพครู จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
32 นางสาว ณฐันันท มั่นคง การศกึษาปฐมวัย 
33 นางสาว ดวงใจ รุงเรือง การศกึษาปฐมวัย พนักงานมหาวิทยาลัย  การศกึษาปฐมวัย

1 4 4 4 13รวม

พนักงานมหาวิทยาลัย บริหารการศกึษา (กําลังศกึษา)

พนักงานมหาวิทยาลัย  การศกึษาปฐมวัย

พนักงานมหาวิทยาลัย คอมพวิเตอรศกึษา (กําลังศกึษา)

พนักงานมหาวิทยาลัย คอมพวิเตอรศกึษา (กําลังศกึษา)

พนักงานมหาวิทยาลัย  การศกึษาปฐมวัย

พนักงานมหาวิทยาลัย  การศกึษาปฐมวัย

พนักงานมหาวิทยาลัย  การศกึษาปฐมวัย

พนักงานมหาวิทยาลัย  คอมพวิเตอรศกึษา

พนักงานมหาวิทยาลัย  การสอนคณติศาสตร/คณติศาสตร 
พนักงานมหาวิทยาลัย  เทคโนโลยีคอมพวิเตอร 

พนักงานมหาวิทยาลัย  วิธีวิทยาการพฒันานวัตกรรมทาง

การศกึษา (กําลังศกึษา)



พนักงานมหาวิทยาลัย  กศ.ด.วิทยาศาสตรการศกึษา

พนักงานมหาวิทยาลัย จิตวิทยา (กําลังศกึษา) 
พนักงานมหาวิทยาลัย  กศ.ด.หลักสูตรและการสอน

พนักงานมหาวิทยาลัย    ภาษาไทย / ภาษาศาสตร / 

การศกึษาภาษาไทย



พนักงานมหาวิทยาลัย  อ.ด.ประวัติศาสตร

พนักงานมหาวิทยาลัย ปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศ

(กําลังศกึษาตอ)

พนักงานมหาวิทยาลัย ปร.ด.จิตวิทยาประยุกต 

พนักงานมหาวิทยาลัย  ปร.ด.การสอนภาษาอังกฤษ

พนักงานมหาวิทยาลัย  Ph.D ชีววิทยา , วิทยาศาสตร 

Ed.D วิทยาศาสตรศกึษา , 

ศกึษาศาสตร



พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานมหาวิทยาลัย  การสอนภาษาอังกฤษ / อังกฤษ 

พนักงานมหาวิทยาลัย  ปรด.ฟสิกส / วิทยาศาสตร

การศกึษา / การสอนฟสิกส

พนักงานมหาวิทยาลัย  อ.ด.ประวัติศาสตร

พนักงานมหาวิทยาลัย  การศกึษา/เทคโนโลยีฯ 
พนักงานมหาวิทยาลัย คด.เทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา

 (กําลังศกึษา)

พนักงานมหาวิทยาลัย  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

พนักงานมหาวิทยาลัย  วิทยาศาสตรศกึษา / 

วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม/

ส่ิงแวดลอมศกึษา



พนักงานมหาวิทยาลัย  ปร.ด.คณติศาสตร 

กศด.คณติศาสตร

พนักงานมหาวิทยาลัย  ปร.ด.คณติศาสตร 

ขาราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย คณติศาสตร(กําลังศกึษา) 

ท่ี ช่ือ สกุล ประเภทบุคลากร

ป พ.ศ. คณุวุฒิ

มหาวิทยาลัย

แหลงทุน

25
63

25
64

25
65

25
66

25
67

(สาขาวิชาท่ีศกึษาตอ) ตนเอง/อื่น

มหาวิทยาลัย



107 
ตารางท่ี 50 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จาํแนกรายบุคคล 

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

คํา ประจําหลักสูตร

นํา /สาขาวิชา

หนา

1 นางสาว ชมพนูุท  ถาวรวงศ ภาษาองักฤษธุรกิจ 
1.มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ

2.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


2 นางสาว นพรัตน ปญญาดลิกพงศ ภาษาองักฤษธุรกิจ


1.มหาวิทยาลัยอสัสัมชัญ

2. Iowa state University 

3 นางสาว เพญ็พสุิทธ์ิ  ศริิ ภาษาองักฤษธุรกิจ 
1มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


4 นาง วิลดา ศรีทองกุล ภาษาองักฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี


5 นาย สมเกียรต ิ เกียรติกําจายขจร โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

6 นางสาว กุลจิรพสั บุษกลธนาวรัตน รัฐประศาสนศาสตร 

1.มหาวิทยาลัยมหิดล/

ภาคปกต/ิภาคพเิศษ

2.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ /

ภาคปกต/ิภาคพเิศษ



7 นาย พงษพตั วัฒนพงศศริิ รัฐประศาสนศาสตร  1.มหาวิทยาลัยขอนแกน

2.มหาวิทยาลัยบูรพา

3.มหาวิทยาลัยอืน่ๆ


8 นาย วัชรพล** ยงวณิชย รัฐประศาสนศาสตร P จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

9 นางสาว สุรียพร** สลับสี รัฐประศาสนศาสตร P มหาวิทยาลัยมหิดล 

10 นาย สรณา อนุสรณทรางกูร การจัดการชุมชน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย


11 นาย จักรพนัธ** พรมฉลวย การจัดการชุมชน P มหาวิทยาลัยบูรพา 

12 นาย วิฆนาย  ดสุีวรรณ ภาษาไทย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

13 นางสาว กฤตกิา ชูผล ภาษาไทย  มหาวิทยาลัยศลิปากร 

14 นางสาว นวพร ธานีวัฒน ภาษาไทย 
1.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2.มหาวิทยาลัยศลิปกร


15 นางสาว กัลยรัตน กล่ินสุวรรณ ภาษาไทย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

16 นางสาว อนุสรา ศรีวิระ ภาษาไทย 
1.มหาวิทยาลัยศลิปากร

2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร


17 นางสาว กมลชนก ธรรมมิกะ ภาษาไทย 
1.มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร

2.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย


18 นาย อรรถชัย วงศอดุมมงคล นิตศิาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

19 นาง ธนารัตน อนุวัฒนปรีชา นิตศิาสตร 
1.สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร

2.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร


20 นาย ยุทธศกัดิ์ ดอีราม นิตศิาสตร  สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร 

21 นางสาว รุงรัตน ธนบดธีาดา นิตศิาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

22 นางสาว ชาดา บุนนาค ภาษาจีนเพือ่การส่ือสาร 
1.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2.มหาวิทยาลัยแหงชาตไิตหวัน


23 นางสาว วิรสา  โรจนวรพร นาฏศลิปและการแสดง  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

24 นางสาว อรนุช สมคะเน ออกแบบทัศนศลิป 
1.มหาวิทยาลัยศลิปากร

2.มหาวิทยาลัยบูรพา


ออกแบบนิเทศศลิป ออกแบบนิเทศศลิป

และออกแบบดจิิทัล /ออกแบบดจิิทัล

0 5 9 7 4

25 นาย ชาคริต เกตเุรืองโรจน พนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศลิปากร

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย ทัศนศลิป

พนักงานมหาวิทยาลัย นาฏศลิปตะวันตก

นิตศิาสตร

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาจีน

พนักงานมหาวิทยาลัย

นิตศิาสตร

พนักงานมหาวิทยาลัย นิตศิาสตร

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย นิตศิาสตร

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาไทย

ภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย รัฐประศาสนศาสตร

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาไทย

การศกึษาและ

พฒันาสังคม

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย การพฒันาสังคม

พนักงานมหาวิทยาลัย รัฐประศาสนศาสตร

พนักงานมหาวิทยาลัย
การสอนภาษาองักฤษ/

ภาษาศาสตรประยุกต

พนักงานมหาวิทยาลัย
การสอนภาษาองักฤษ/

เทคโนโลยีภาษา

รัฐศาสตร/รัฐ

ประศาสนศาสตร

/สหวิทยาการ/การ

จัดการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ประชากรศาสตร/

สังคมศาสตร

การแพทย/พฒัน

ศกึษาศาสตร/

ภาษาศาสตรประยุกต

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาจีน

พนักงานมหาวิทยาลัย

ภาษาองักฤษ/การแปล

25
63

25
64

25
65

25
66

25
67 (สาขาวิชาที่ศกึษาตอ)

รวม

ท่ี ชื่อ สกุล ประเภทบุคลากร

ป พ.ศ. คณุวุฒิ แหลงทุน

สถานท่ีศกึษาตอ

ตนเอง/อื่น

มหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย



108 
ตารางท่ี 51 คาเปาหมายในการพฒันาบคุลากร ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

 คณะวิทยาการจัดการจาํแนกรายบคุคล 


ตารางท่ี 52 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี จําแนกรายบคุคล 



คํา ประจําหลักสูตร

นํา /สาขาวิชา

หนา

1 นาย กมลศกัดิ์ วงศศรีแกว หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2 นางสาว วสุธิดา นักเกษม หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศลิปากร

3 นาย ภูธร กอดแกว หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

4 นางสาว บัณฑิตา สุขเจริญ หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคา

5 นาย สุรศกัดิ์ ชัยชิตาทร หลักสูตรบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

6 นางสาว จุฑามาศ ศรีรัตนา หลักสูตรนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก

7 นางสาว พชิาพทัธ งามสิน หลักสูตรบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร

8 นางสาว ธมนวรรณ เฟองประยูร หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ

9 นางสาว ฎายิน พรยุทธพงศ หลักสูตรบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

10 นางสาว นุชรา แสวงสุข หลักสูตรอตุสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยศลิปากร

11 นางสาว เบญริสา ตนัเจริญ หลักสูตรนิเทศศาสตร สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร

12 นาย พสิิษฐ ศรีอพชัิย หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

13 นางสาว สุวรรณา รุจิโมระ หลักสูตรบัญชี อยูระหวางพจิารณา

14 นาง ชมพรรณ รักษศรีทอง หลักสูตรอตุสาหกรรมบริการ สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร

15 นาย พนูลาภ ประสงคเงิน หลักสูตรอตุสาหกรรมบริการ กําลังพจิารณา

16 นางสาว ประทับใจ อภิสิทธ์ิสุขสันติ หลักสูตรอตุสาหกรรมบริการ กําลังพจิารณา

รวม 6 4 5 0 1

กําลังพจิารณา

พนักงานมหาวิทยาลัย √ ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

พนักงานมหาวิทยาลัย √

พนักงานมหาวิทยาลัย √ ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาการทองเท่ียว √

พนักงานมหาวิทยาลัย √ ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาการบัญชี √

พนักงานมหาวิทยาลัย √ ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาการตลาด √

พนักงานมหาวิทยาลัย √ ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 

สาขาการจัดการทองเท่ียวโรงแรมและอเีวนต

√

พนักงานมหาวิทยาลัย √ ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร √

√

√

พนักงานมหาวิทยาลัย √ ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 

สาขาบริหารธุรกิจอตุสาหกรรม

√

พนักงานมหาวิทยาลัย √ ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ

พนักงานมหาวิทยาลัย √ ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาการบัญชี

ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาการบัญชี √

พนักงานมหาวิทยาลัย
√

ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 

สาขานิเทศศาสตรนวัตกรรม

พนักงานมหาวิทยาลัย √

√

พนักงานมหาวิทยาลัย √ ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาโลจิสตกิส √

พนักงานมหาวิทยาลัย √ ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาการตลาด √

ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 

สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรยีนรู

√

พนักงานมหาวิทยาลัย √ ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ

พนักงานมหาวิทยาลัย √

√

แหลงทุน

25
63

25
64

25
65

25
66

25
67

(สาขาวิชาท่ีศกึษาตอ)

ตนเอง/อื่น

มหาวิทยาลัย

ท่ี ช่ือ สกุล ประเภทบุคลากร

ป พ.ศ. คณุวุฒิ

มหาวิทยาลัย

คํา ประจําหลักสูตร

นํา /สาขาวิชา

หนา

1 นางสาว ลักษณา รมยะสมิต วิทยาการคอมพวิเตอร √ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง √

2 นางสาว เสาวนีย ปรัชญาเกรียงไกร วิทยาการคอมพวิเตอร √ มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี √

3 นางสาว สุปราณี หอมา วิทยาการคอมพวิเตอร √ มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี √

4 นางสาว อมรรัตน ชัยกฤษฎาการ การจัดการส่ิงแวดลอม √ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร √

5 นาย ธนากร เมียงอารมณ เทคโนโลยีการจัดการอตุสาหกรรม √ มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี √

6 นาย วรวิทย  ลีลาวรรณ เทคโนโลยีการจัดการอตุสาหกรรม √ มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี √

7 นาย ณัฐกฤช อสันี วิศวกรรมระบบราง √ มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี √

8 นางสาว รัตนนุช จันทรเพญ็ การจัดการส่ิงแวดลอม √ มหาวิทยาลัยมหิดล √

9 นาย ณภัทรกฤต จันทวงศ วิทยาการคอมพวิเตอร √ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง √

0 1 6 1 1

พนักงานมหาวิทยาลัย วิศวกรรมพลังงาน

พนักงานมหาวิทยาลัย วิศวกรรมอตุสาหการ

การจัดการส่ิงแวดลอม

พนักงานมหาวิทยาลัย วิศวกรรมอตุสาหการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

รวม

ส่ิงแวดลอมและทรัพยากร

พนักงานมหาวิทยาลัย วิทยาการคอมพวิเตอร

พนักงานมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสารสนเทศ

พนักงานมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสารสนเทศ

พนักงานมหาวิทยาลัย

แหลงทุน

25
63

25
64

25
65

25
66

25
67

(สาขาวิชาท่ีศกึษาตอ) ตนเอง/อื่น

มหาวิทยาลัย

คอมพวิเตอรศกึษา

พนักงานมหาวิทยาลัย

ท่ี ช่ือ สกุล ประเภทบุคลากร

ป พ.ศ. คณุวุฒิ

มหาวิทยาลัย
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