แผนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
พ.ศ.2563 -2567
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สว นที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญ และความเปนมา
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 ได บั ญ ญั ติ ใ ห ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี
เปนสถาบัน อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชู
ภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวม
ในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม
ปรั บ ปรุ ง ถ า ยทอดและพั ฒ นาเทคโนโลยี ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมผลิ ต ครู แ ละส ง เสริ ม วิ ท ยฐานะครู
มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ ธนบุ รี ประกอบกั บ กฎกระทรวงการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ.2561 กํ า หนดให
สถานศึกษาแตละแหงมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึ ก ษาให เ ป น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษาแต ล ะระดั บ แต ล ะประเภทการศึ ก ษาที่ รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด มหาวิทยาลัยราชภั ฏ ธนบุรีจึงตองดํ าเนิ นการประกันคุณภาพการศึ กษา
ภายในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย โดยองค ป ระกอบหนึ่ง คื อ การบริ ห ารจั ด การ ซึ่ ง เป นการควบคุ ม คุ ณ ภาพของ
มหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการดานตาง ๆ ใหมีคุณภาพ เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล ฯลฯ เพื่อให
เกิดผลสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว
จากบริบทขางตนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจึงตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลซึ่งเปนทรัพยสินที่มีคาและมีความสําคัญอยางยิ่ง ที่จะทําใหมหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จไดอยางยั่งยืน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อใหเปนเครื่องมือ
เชิงกลยุท ธที่จะชวยผลั ก ดันความสํา เร็จจึง เปนสิ่ งสําคัญ โดยกการพั ฒ นาบุคลากรของมหาวิท ยาลัยจะมุ งเนน
การพัฒนาความเปนเลิศของบุคลากรตามแนวทางการกําหนดสมรรถนะ ความรูความสามารถ และทักษะที่จําเปน
ในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อบุคลากรสามารถปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอมที่ เปลี่ ยนแปลงไป สามารถสรางองคความรู ใหมและนํา มาปรับใชในการพั ฒนาองคกรไดอ ยา ง
เหมาะสม สนับสนุนใหบุคลากรเพิ่มพูนความรูอยางตอเนื่อง และสงเสริมใหสามารถถายทอดความรูการปฏิบัติงาน
ไปยังบุคคลอื่น สงผลใหเกิดการพัฒนาองคกรในทุกดาน มหาวิทยาลัยจึงตองกําหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรให
มีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกอบกับแผนพัฒนา
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (พ.ศ.2558-2562) ถึงกําหนดเวลาสิ้นสุดของแผนแลว จึงเปนความจําเปนที่
จะตองมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (พ.ศ.2563-2567) ฉบับนี้สําหรับใชเปนเครื่องมือ
ในการบริ หารจั ดการงานดา นทรัพ ยากรบุคคลและการพั ฒ นาบุค ลากรใหสามารถผลัก ดันการดํ า เนินงานของ
มหาวิทยาลัยใหบรรลุผลสําเร็จตามที่กําหนดตอไป
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1.2 บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
1.2.1 ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเดิมคือ โรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา
สังกัดกรมอาชีวศึกษาเปดทําการสอน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2491 เพื่อผลิต
ครูอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2519 ไดรับการยกฐานะใหเปนวิทยาลัยครู สามารถผลิตครูได
ถึงระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนวิทยาลัยครู เมื่อวันที่
14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงลง
พระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เปนผลทําใหสถาบัน
ราชภัฏ ทุกแหเปลี่ยนสถานภาพเปนสถาบันอุดมศึกษาที่เปนนิติบุคคล สถาบันราชภัฏ
ธนบุรี จึงเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีผลบังคับใชเมื่อ
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2548 เปดศูนยอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ตั้งอยูที่ซอยเทศบาล
บางปู 119 ถนนสุขุมวิท ตํา บลบาลปลา อํา เภอบางพลี จั งหวั ดสมุ ทรปราการ โดยมี วัตถุประสงคจะใหเป น
มหาวิทยาลัยของรัฐประจําจังหวัดสมุทรปราการ และเปนวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แตเนื่องจาก
นโยบายของรั ฐ บาลในขณะนั้ น หา มมิ ใ หมี การจั ด ตั้ ง หน วยงานใหม ขึ้ นในสว นราชการ ดั งนั้ นศู นย อุ ดมศึ ก ษา
สมุทรปราการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึง ใชชื่อวา “มหาวิทยาลัยราชภัฏ ธนบุรี สมุทรปราการ” จากนั้น
มหาวิทยาลัยฯ จึงไดจัดทําผังแมบททางกายภาพ (Master Plan)พ.ศ. 2552 ไดเริ่มจัดการเรียนการสอนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยเริ่มจัดการศึกษาในระดับกอน
ประถมศึกษาและไดขยายการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาจนถึงปจจุบัน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี เ ป น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ภ าระหน า ที่ ห ลั ก ในการจั ด การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาที่เนนคุณภาพ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหมีความงอกงามทางปญญา แสวงหาความรูอยาง
ตอเนื่อง เปนบัณฑิตคุณภาพ เปนนักวิชาชีพที่ดี พัฒนาและสรางเสริมการวิจัยใหเปนเครื่องมือสําคัญ ในการเรียนรู
สรางองคความรู และพัฒนางานในหนาที่ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และใหบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูใน
กลุมมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับรอง
ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการเปนพื้นที่การจัดการศึกษาเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และให
ถือวาเปนการจัดการศึกษาในพื้นที่เดียวกัน

3
1.2.2 ปรัช ญา วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณข องนักศึกษา เอกลักษณข องมหาวิทยาลัย
1.2.2.1 ปรัช ญา
มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูคูคณ
ุ ธรรม บูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นควบคูกับภูมิปญญา
สากล สรางองคความรูเพื่อพัฒนาทองถิ่นใหยั่งยืน และสรางสังคมคุณภาพ
1.2.2.2 วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปนสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ
และเปนสถาบันหลักที่บูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมในการพัฒนาทองถิ่นเพื่อสราง
ความมั่นคง ใหกับประเทศ
1.2.2.3 พันธกิจ
1.ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เปนพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิต
2.พัฒนาทองถิ่นตามศักยภาพ สภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของชุมชนโดย
การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี และนอมนําแนวพระราชดําริสูการปฏิบัติ
3.สรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนเพื่อการพัฒนาทองถิ่น และเสริมสราง
ความเขมแข็งของผูนําชุมชนใหมีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อ
ประโยชนตอสวนรวม
4.วิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับมุงเนนการ
บูรณาการเพื่อนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม
5.ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสงเสริม สืบสานภูมิปญญาทองถิ่นและบูรณาการกับ
ภูมิปญญาสากล
6.บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพดวยหลัก
ธรรมาภิบาล พรอมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง
และยั่งยืน
1.2.2.4 อัตลักษณข องนักศึกษา
1. มีคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค 4 ประการตามแนวพระราโชบาย
มีทัศนคติที่ดีและถูกตอง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเขมแข็ง
มีอาชีพมีงานทํา
เปนพลเมืองดีมีวินัย
2. มีจิตอาสา
3. มีทักษะคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ
1.2.2.5 เอกลักษณของมหาวิทยาลัย
1. ผลิตและพัฒนาครู/บุคลากรทางการศึกษา
2. พัฒนาทองถิ่นโดยนอมนําแนวพระราชดําริสูการปฏิบัติ
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1.2.3 โครงสรางการแบง สว นราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีโครงสรางการแบงสวนราชการตามประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 ไว ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สํานักงานอธิการบดี
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ ธนบุ รี ได จั ด รู ป แบบการแบ ง โครงสร า งหน ว ยงานแบ ง ออกเปน 2 ประเภท
คือ 1) หน วยงานที่ มีก ารจัดการเรี ยนการสอน เชน คณะต า งๆ เปนหน วยงานที่ มี บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนวิชาการ และ 2) หน วยงานที่ไมไดจัดการเรียนการสอน ไดแก หนวยงานสายสนับสนุนวิชาการ
ไดแก สํานักงานอธิการบดี สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา และเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยอยางครบถวน จึงมีการกําหนดหนวยงานภายในเพิ่มเติม เชน โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร
โครงการบัณฑิตศึกษา โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
ศูนยคอมพิวเตอร ศูนยภาษา กลุมงานรายได ทรัพยสิน ศูนยบมเพาะวิสาหกิจและสหกิจศึกษา เพื่อปฏิบัติภารกิจ
เฉพาะทางของมหาวิท ยาลั ย เป นต น ทั้ ง นี้ ป จจุ บันได มี ก ารแบง โครงสร างของมหาวิท ยาลัยราชภั ฏ ธนบุ รี ได
ดังตอไปนี้ (ภาพที่ 1) 1. สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการตางๆ อธิการบดี และรองอธิการบดี
2. กลุมบุคลากรซึ่งจําแนกตามหนวยงานหลัก 2 สวน ไดแก
2.1 หนวยงานวิชาการ
2.1.1 คณะครุศาสตร
2.1.2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2.1.3 คณะวิทยาการจัดการ
2.1.4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.2 หนวยงานสนับสนุนวิชาการ
2.2.1 สํานักงานอธิการบดี
2.2.2 สถาบันวิจัยและพัฒนา
2.2.3 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.4 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
2.2.5 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

5

ภาพที่ 1 โครงสรางการแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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1.3 ผลการดําเนินงานดานพัฒนาบุคลากร ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562
1.3.1 จํานวนบุคลากรสายวิชาการทีม่ ีการพัฒนาดานการศึกษาตอในคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการโดยพิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสมในการพัฒนาบุคลากร
สาย
วิชาการ โดยผานการพิจารณาจากบริบทที่สําคัญหลายๆดานของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยอยางมากที่สุด
จาก
แผนพัฒนา บุคลากรในป พ.ศ. 2558 – 2562 ที่มีเปาหมายของกลุมบุคลากรที่อยูระหวางการศึกษาตอและสําเร็จ
การศึ กษา คุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก จํานวน 32 คน เมื่อสิ้นสุดแผนฯ จํ านวนบุคลากรสายวิชาการ มีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก มีจํานวน 30 คน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ใหมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกประจําป พ.ศ.2558 – 2562
(ขอมูลจากแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562)

หนว ยงาน

จํานวนบุคลากรที่มีคุณ วุฒิการศึกษา
ระดับปริญ ญาเอก
2558 2559 2560 2561 2562

รวม

คณะครุศาสตร

1

2

1

2

2

8

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

1

2

3

2

-

8

คณะวิทยาการจัดการ

2

3

-

-

-

5

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

6

-

1

2

9

รวมระดับมหาวิทยาลัย

5

13

4

5

4

30
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1.3.2 จํานวนบุคลากรสายวิช าการ ที่มีการพัฒนาดานการดํารงตําแหนงทางวิช าการ
จากแผนพัฒนาบุคลากรในป พ.ศ. 2558 – 2562 ที่ไดกําหนดเปาหมายไวสามประเด็น ดังนี้
1. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหมีตําแหนงทางวิชาการใหมีจํานวน เพิ่มขึ้นรอยละ 40 เมื่อสิ้นสุดแผน
โดยจากเดิมมหาวิทยาลัยมีบุคลากรสายวิชาการที่มีตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 14.94
ซึ่ ง เมื่ อ สิ้ น สุ ด แผนฯ มหาวิ ท ยาลั ย มี บุ ค ลากรสายวิ ช าการ ที่ มี ตํ า แหน ง วิ ช าการ จํ า นวน 44 คน คิ ด เป น
รอยละ 18.26 (จํานวนบุคลากรสายวิชาการ ทั้งหมด 241 คน) โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2
2. เพิ่ ม จํ า นวนบุ ค ลากรสายวิ ช าการที่ มี ตํ า แหน ง ทางวิ ช าการเพิ่ ม ขึ้ น จากอาจารย เ ป น ผู ช ว ย
ศาสตราจารย ปละอยางต่ํา 3 คน ตอหนวยงาน เมื่อสิ้นสุดแผนฯ พบวาในป 2559 คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ส ามารถ พั ฒ นาบุ ค ลากรสายวิ ช าการให มี ตํ า แหน ง ทางวิ ช าการเพิ่ ม ขึ้ น จากอาจารย เ ป น
ผูชวยศาสตราจารย ได ตามเปา หมาย และในป 2561 ทุกหนวยงานสามารถพัฒนาได ตามเป าหมายดั ง กล า ว
โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3
3. เพิ่ ม จํ า นวนบุค ลากรสายวิชาการที่ มีตําแหนง ทางวิ ชาการเพิ่ ม ขึ้ นจากผู ชวยศาสตราจารย เปน
รองศาสตราจารย อยางต่ํา 1 คนตอหนวยงาน ซึ่งเมื่อเมื่อสิ้นสุดแผนฯ พบวาคณะครุศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร สามารถพัฒนาไดตามแผน
ตารางที่ 2 ผลการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ดานการดํารงตําแหนงทางวิชาการ ประจําป พ.ศ.2558 – 2562
จําแนกตามหนวยงาน (ขอมูลจากแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562)
จํานวนบุคลากรที่พ ฒ
ั นาดาน
การดํารงตําแหนงทางวิช าการ

หนว ยงาน

รวม

2558

2559

2560

2561

2562

คณะครุศาสตร

2

2

1

7

2

14

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

1

-

1

6

2

10

คณะวิทยาการจัดการ

2

-

2

3

1

8

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1

3

1

6

1

12

รวมระดับมหาวิทยาลัย

6

5

5

22

6

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

หนว ยงาน
คณะครุศาสตร

จํานวนบุคลากรที่พฒ
ั นา
ดานการดํารงตําแหนงทางวิช าการ
2558 2559 2560
2561
2562
ผศ. รศ. ผศ. รศ. ผศ. รศ. ผศ. รศ. ผศ. รศ.
1 1 2 - 1 - 7 - 2 -

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

1

-

-

คณะวิทยาการจัดการ

2

-

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1

-

รวมระดับมหาวิทยาลัย

5

-

รวม
14

1

-

4

-

1

1

8

-

2

-

3

2

1

-

10

3 -

1

-

6

-

1

-

12

1 5 -

5

-

20 2

5

1

44

1.3.3 จํานวนบุคลากรสายวิช าการ ที่มีการพัฒนาดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะตาม
การปฏิบัติงาน
การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในชวงป พ.ศ. 2558 – 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ยั ง ไม ไ ด มี ก ารกํ า หนดเป า หมายในการพั ฒ นาด า นสมรรถนะหลั ก และสมรรถนะตามการปฏิ บั ติ ง าน เช น
การฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน นําเสนอผลงานวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดพิจารณา
แลววาการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในชวงตอไป จะพิจารณากําหนดทิศทางและคาเปาหมาย
ในการพัฒนาดานสมรรถนะตามการปฏิบัติงาน เชน การฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน นําเสนอผลงานวิชาการของ
บุคลากรสายวิชาการ จะเปนปจจัยสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาไดอยางดียิ่งขึ้น เนื่องจาการพัฒนาดานสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะตามการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยจะมีความเกี่ยวของอยางมีนัยสัมพันธใน
การพัฒนาดานการดํารงตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
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ตารางที่ 4 ผลการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามการปฏิบัติงาน
ประจําป พ.ศ.2558 – 2562 (ขอมูลจากแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562)
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่เขา
ปฏิบัติงานใหม จํานวน 2 ครัง้ (กลุมบุคลากรสายวิชาการ)
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารงานที่ยงั่ ยืนตามแนวทางเชิง
พระพุทธศาสนาเพื่อการครองตน ครองคน ครองงาน
ณ มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
3 โครงการอบรม เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามประกาศ ก.พ.อ.
ณ เนเจอร แอนดกรีน รีสอรท จ.สมุทรสงคราม
4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรการผลิตครูคุณภาพเปนเลิศ
5 โครงการสัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา (Mini_UKM) ครัง้ ที่ 18
6 โครงการอบรมหลักสูตร “กาวสูองคกร 4.0 อยางยั่งยืน”
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรูสูอาจารยมืออาชีพ”
8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนดวย QR Code
9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดวย
Google Site
10 โครงการอบรมการเขียนบทความใหไดรับการตีพมิ พเผยแพรในวารสาร
ระดับชาติ (สําหรับบุคลากรสายวิชาการ)
11 โครงการอบรมพัฒนาความสามารถดานภาษาอังกฤษของอาจารยเพือ่
การศึกษาตอ การอบรมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติหรือศึกษาดูงานใน
ตางประเทศ
12 โครงการอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ 1 สําหรับผูมีประสบการณ)
13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครั้งที่ 19 และเตรียมความพรอมพัฒนาหลักประกันคุณภาพ
(คณะ และหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยดําเนินการ)
14 โครงการวิพากษการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
(คณะ และหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยดําเนินการ)
15 โครงการอบรมหลักสูตร “การวางแผนเชิงกลยุทธในการปฏิบัตงิ าน”
16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับประเมินผล
การปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (สายวิชาการ)
รวม

ชว งเวลา
ดําเนินการ
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
พ.ศ.2560

จํานวน
ผูเขารว ม
30 คน
22 คน
10 คน

พ.ศ.2560

6 คน

พ.ศ.2561
พ.ศ.2561

1 คน
2 คน

พ.ศ.2561
พ.ศ.2561
พ.ศ.2561
พ.ศ.2561

1 คน
20 คน
40 คน
40 คน

พ.ศ.2561

50 คน

พ.ศ.2561

40 คน

พ.ศ.2562

1 คน

พ.ศ.2562

120 คน

พ.ศ.2562

120 คน

พ.ศ.2562
พ.ศ.2562

1 คน
10 คน
514 คน
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1.3.4 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิช าการ ที่มีการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาในระดับ ที่สูงขึ้น
จากแผนพัฒนาบุคลากรในป พ.ศ. 2558 – 2562 ที่ไดกําหนดเปาหมายพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้น ในระดับปริญญาเอก จํานวน 2 คน และในระดับปริญญาโท จํานวน 18 คน ซึ่งเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา
ในป พ.ศ. 2558 – 2562 มีผลการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ เพื่อการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้น จํานวน 9 คน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ดานการศึกษาตอในคุณวุฒิการศึกษาระดับที่สูงขึ้น
ประจําป พ.ศ.2558 – 2562 จําแนกตามตําแหนง (ขอมูลจากแผนพัฒนาบุคลากรประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562)
เปาหมายพัฒ นาคุณ วุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น
วิชาชีพ ที่ตองการพัฒนา
ตําแหนงวิช าชีพ เฉพาะ
ตามระเบียบ ก.พ.อ.กําหนด
นักวิจัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นิติกร
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการบุคลากร
นักวิชาการพัสดุ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ตําแหนงวิชาชีพอื่น ๆ ที่จําเปน
รวม

คุณ วุฒิ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาโท

ผลการพัฒนาคุณ วุฒิการศึกษาทีส่ ูงขึ้น
จํานวน
(คน)

2558

2559

2560

2561

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20

-

1
1

1
1
1
1
1
5

-

รวม
2562 จํานวน
(คน)
2
2
1
1
1
2
1
2
3
9
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1.3.5 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิช าการ ที่มีการพัฒนาดานการดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
จากแผนพัฒนาบุคลากรในป พ.ศ. 2558 – 2562 มหาวิทยาลัยไดพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ด า นการดํ า รงตํ า แหน ง ที่ สู ง ขึ้ น อย า งสม่ํ า เสมอ โดยในช ว งระยะเวลาดั ง กล า วบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น วิช าการ
ของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาเพื่อดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น จํานวน 15 คน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 6 และ 7
ตารางที่ 6 ผลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ดานการดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
ประจําป พ.ศ.2558 – 2562 จําแนกตามตําแหนง (ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ)
(ขอมูลจากแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562)
ตําแหนง
(ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
บุคลากร
บรรณารักษ
วิศวกร
ผูปฏิบัติงานพัสดุ
รวม

ผลการพัฒนาการดํารงตําแหนง ที่สูง ขึ้น
ระดับ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ
ชํานาญการ

2558
-

2559
-

2560
-

2561
-

2562
3
1
5
2
1
1
1
1
15

รวม
3
1
5
2
1
1
1
1
15

ตารางที่ 7 ผลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ดานการดํารงตําแหนงบริหาร
ประจําป พ.ศ.2558 – 2562 จําแนกตามตําแหนง (ขอมูลจากแผนพัฒนาบุคลากรประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562)
ผลการพัฒนาการดํารงตําแหนง ที่สูงขึ้น
ตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูอํานวยกองนโยบายและแผน
รวม

2558
-

2559
-

2560
-

2561
-

2562
1
1
1
3

รวม
1
1
1
3
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1.3.6 จํา นวนบุคลากรสายสนับ สนุน วิช าการ ที่มีการพัฒ นาดา นสมรรถนะหลักและสมรรถนะตาม
การปฏิบัติงาน
การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในชวงป พ.ศ.2558 – 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ยังไมไดมีการกําหนดเปาหมายในการพัฒนาดานสมรรถนะหลัก และสมรรถนะตามการปฏิบัติง าน เชน การ
ฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลววาการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในชวงตอไป จะพิจารณากําหนดทิศทางและคาเปาหมายในการพัฒนาดาน
สมรรถนะตามการปฏิบัติงาน เชน การฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จะเปน
ปจจัยสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาไดอยางดียิ่งขึ้น โดยในชวงระยะเวลาดังกลาวบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของ
มหาวิทยาลัย มีการพัฒนาดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8
ที่
1

ผลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามการปฏิบัติงาน
ประจําป พ.ศ.2558 – 2562 (ขอมูลจากแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 –2562)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่เขาปฏิบัติงานใหม
จํานวน 2 ครัง้ (กลุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ)
2 โครงการอบรม เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามประกาศ ก.พ.อ.
(สําหรับกลุมผูปฏิบัติงานที่เกีย่ วของ) ณ เนเจอร แอนดกรีน รีสอรท จ.สมุทรสงคราม
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารงานที่ยงั่ ยืนตามแนวทางเชิง
พระพุทธศาสนาเพื่อการครองตน ครองคน ครองงาน ณ มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม
จ.ปทุมธานี
4 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ (สายสนับสนุนวิชาการ)
5 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคางานเพื่อการขอกําหนดตําแหนง
ณ หองประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5
6 โครงการอบรมกลยุทธและขอควรระวังในการบริหารจัดหาพัสดุของหนวยงานของรัฐที่
ดําเนินการภายใตพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560
7 โครงการอบรมการเขียนบทความใหไดรับการตีพมิ พเผยแพรในวารสารระดับชาติ
(สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ)
8 โครงการอบรมหลักสูตร WRITING for TOELF&IELTS
9 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนผลงานเชิงวิเคราะหเพื่อการขอกําหนด
ตําแหนงสูงขึ้น
10 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการเขียนแบบคําบรรยายลักษณะงาน
ณ หองประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 จํานวน 2 ครัง้ (กลุมบุคลากรสายวิชาการ)
11 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคางานเพื่อการขอกําหนดตําแหนง
ณ หองประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5

ชว งเวลา
ดําเนินการ
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
พ.ศ.2560

จํานวน
ผูเขารว ม
15 คน
22 คน
6 คน

พ.ศ.2560

10 คน

พ.ศ.2561
พ.ศ.2561

20 คน
14 คน

พ.ศ.2561

1 คน

พ.ศ.2561

10 คน

พ.ศ.2561
พ.ศ.2561

1 คน
43 คน

พ.ศ.2561

ครั้งละ
55 คน
42 คน

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

12 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อการขอกําหนด
ตําแหนงสูงขึ้น รุนที1่ ณ หองประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5
13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารและการอางอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA
14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั้น แบบ MVC
ดวย Laravel Framework”
16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (สายสนับสนุนวิชาการ)
รวม

ชว งเวลา
ดําเนินการ
พ.ศ.2561

จํานวน
ผูเขารว ม
60 คน

พ.ศ.2562
พ.ศ.2562

1 คน
10 คน

พ.ศ.2562

1 คน

พ.ศ.2562

15 คน
381 คน

1.3.7 จํานวนบุคลากรประเภทผูบริหาร ที่มีการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติง านดานการบริหาร
การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในชวงป พ.ศ.2558 – 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ยังไม ได มีก ารกํ าหนดเปา หมายในการพั ฒ นาทั กษะในการปฏิ บัติงานด า นการบริ หาร ซึ่ ง มหาวิท ยาลัย
ได
พิจารณาแลววาการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในชวงตอไป จะพิจารณากําหนดทิศทางและ คา
เปาหมายในการพัฒ นาทั กษะในการปฏิบั ติงานด านการบริหาร โดยในชวงระยะเวลาดั งกลาวบุคลากรประเภท
ผูบริหารของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานดานการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9
ที่
1
2

3
4

ผลการพัฒนาบุคลากรประเภทผูบริหารดาน ทักษะในการปฏิบัติงานดานการบริหาร
ประจําป พ.ศ.2558 – 2562 (ขอมูลจากแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารงานที่ยงั่ ยืนตามแนวทางเชิงพระพุทธศาสนา
เพื่อการครองตน ครองคน ครองงาน ณ มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม
จ.ปทุมธานี (บุคลากรประเภทผูบริหาร)
โครงการอบรม เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามประกาศ ก.พ.อ.
ณ เนเจอร แอนดกรีน รีสอรท จ.สมุทรสงคราม (บุคลากรประเภทผูบริหาร)
โครงการสงบุคลากรอบรม ในหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง
(สายสนับสนุน)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (บุคลากรประเภทผูบริหาร)
รวม

ชว งเวลา
ดําเนินการ
พ.ศ.2560

จํานวน
ผูเขารว ม
6 คน

พ.ศ.2560

1 คน

พ.ศ.2560

4 คน

พ.ศ.2562

5 คน
16 คน
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สว นที่ 2
บริบทที่เกีย่ วของกับแผนพัฒนาบุคลากร
2.1 แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560-2579)
แผนการศึกษาแหงชาติไดกําหนดวิสัยทัศน ดังนี้ “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอด
ชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิต อยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษที่ 21”วัตถุประสงคสําคัญ จํานวน 3 ประการ ประการแรกเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ประการที่สองเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ
และสมรรถนะที่สอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
และ ยุทธศาสตรชาติ และประการสุดทาย คือ เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม
จริยธรรม รูรักสามัคคี และรวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง


แผนการศึกษาแหงชาติไดวางเปาหมายไว ดังนี้

ดานที่ 1. เปาหมายดานผูเรียน (Learner Aspirations) โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21(3Rs8Cs) ดังนี้

ภาพที่ 2 ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21(3Rs8Cs)
ที่มา : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
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ดานที่ 2. เปาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) จํานวน 5 ประการ โดยสรุปพอสังเขป ดังนี้
1. ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอยางทั่วถึง (Access) เชน ประชากร
กลุมอายุ 6 ถึง 14 ปทุกคนไดเขาเรียนในระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาที่รัฐตอง
จัดใหฟรี
2) ผูเรียนทุกคน ทุกกลุมเปาหมายไดรับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน อยางเทาเทียม
(Equity) เชน ผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนไดรับ การสนับสนุนคาใชจายในการศึกษา 15 ป
3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดความสามารถ เต็มตามศักยภาพ
(Quality) เชน นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
4) ระบบการบริหารจั ดการศึกษาที่มีประสิท ธิภ าพ เพื่ อการลงทุ นทางการศึ กษาที่คุมค าและบรรลุ
เปาหมาย (Efficiency) เชน รอยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไมผานเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกลดลง มี
ระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รวมทั้งมี
กลไกสงเสริมใหทุกภาคสวนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
5) ระบบการศึ ก ษาที่ ส นองตอบและก า วทั น การเปลี่ ย นแปลงของโลกที่ เ ป น พลวั ต และบริ บ ทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) เชน อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศดานการศึกษาดีขึ้น
ยุทธศาสตรของแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560 - 2579) ประกอบดวยยุทธศาสตรตางๆ
จํานวน 6 ยุทธศาสตร ในการดําเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาซึ่งมุงผลตามเปาหมายทั้งสองดานดังกลาว
ขางตน ดังนี้

ภาพที่ 3 ยุทธศาสตรแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579
ที่มา : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
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โดยยุทธศาสตรที่มีความสัมพันธที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย คือ ยุทธศาสตร
ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา ซึ่งมีเปาหมายของยุทธศาสตรที่สําคัญ ไดแก
เปาหมายที่ 2
ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและ
ประสิ ท ธิ ผล สง ผลต อ คุ ณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษา

เปาหมายที่ 5
ระบบบริ ห ารงานบุ ค คลของครู อาจารย
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มี ค วามเป น
ธรรมสร า งขวั ญ กํ า ลั ง ใจ และสง เ สริ ม ให
ปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ

โดยทั้ง 6 ยุทธศาสตร จะถูกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติโดยนํานโยบายจากสวนกลางผานหนวยงานระดับ
จังหวัด และสงตอไปยังสถานศึกษาและถายทอดสูชั้นเรียนที่เปนเปาหมายของแผนการศึกษาแหงชาติ
ภาพที่ 4 การขับเคลื่อนแผนการศึกษา
แหงชาติ
ที่มา : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
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2.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม
พ.ศ.2561 ประกอบดวย มาตรฐาน 5 ดาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ดานผลลัพธผูเรียน
1.1) เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ และความรอบรูดานตางๆ ในการสรางสัมมา
อาชีพความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตโดยเปน ผู
มีคุณธรรม ความเพียร มุงมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2) เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการ
บูร ณาการศาสตร ต างๆ เพื่ อ พั ฒ นาหรื อ แก ไขปญหาสัง คม มี คุ ณ ลั ก ษณะความเป นผูประกอบการรู เ ท า ทั นการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสรางโอกาสและเพิ่มมูลคาใหกับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ
1.3) เปนพลเมืองที่เขมแข็ง มีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกตองรูคุณคา
และรักษความเปนไทย รวมมื อรวมพลังเพื่อสร างสรรคการพัฒนาและเสริมสรางสันติสุขอยา งยั่งยื นทั้งในระดั บ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก
มาตรฐานที่ 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่เปนการสรางและประยุกตใช
องคความรูใหม สรางสรรคนวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม
หรือสิ่งแวดลอมตามศักยภาพและอัตลักษณของประเภทสถาบัน มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา
องคกรภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ความตองการ
จําเปนของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงตอการ
พัฒนาผูเรียน การสรางคุณภาพชีวิต หรือการสรางโอกาสมูลคาเพิ่ม และ
ขีดความสามารถของประเทศใน
การแขงขันระดับนานาชาติ
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการเหมาะสม สอดคลองกับ
บริบ ทและตอบสนองความตองการของทองถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของ
ประเภทสถาบั น โดยมี ก ารบริ ห ารความโปร ง ใส ชัดเจน และตรวจสอบได ผลลัพ ธข องการบริก ารนํา ไปสู การ
เสริมสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนของผูเรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
มาตรฐานที่ 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยมหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู การวิจัย
หรื อ การบริ การวิชาการ ซึ่ง นํ า ไปสูการสืบ สานการสร า งความรู ความเขา ใจในศิ ลปวัฒ นธรรมทั้ งของไทยและ
ต า งประเทศอย า งเหมาะสม ตามศั ก ยภาพและอั ต ลั ก ษณ ข องประเภทสถาบั น ผลลั พ ธ ข องการจั ด การด า น
ศิลปวัฒนธรรม ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือการสรางโอกาสและมูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ
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มาตรฐานที่ 5 ดานการบริหารจัดการ
5.1) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียนรูเนนการ
พัฒ นาเรียนแบบบูร ณาการเพื่อ ใหมีคุณลักษณะอั นพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติแ ละความต องการที่
หลากหลายของประเทศ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคม สถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
5.2) มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
มีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรูเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงความหลากหลายและ
ความเปนอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุน คลองตัว โปรงใสและตรวจสอบได
5.3) มหาวิทยาลัยมีร ะบบประกั นคุณภาพ มี การติ ดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
พัฒ นาการจั ดการศึก ษาระดับหลักสูตร ระดั บคณะ และระดั บสถาบัน ที่ มีประสิทธิภ าพและประสิทธิผล มีการ
กํากับใหการจัดการศึกษาแลการดําเนินงานตามพันธกิจเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
และมาตรฐานอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
2.3 มาตรฐานอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษาได ดํา เนิ น การเพื่ อ ให เกิ ดความสอดคล อ งกั บ มาตรฐานต า งๆ ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดอันจะเปนรากฐานในการพัฒนาประเทศ ซึ่งไดกําหนดไวทั้งนโยบายในระยะยาว และ
ระยะสั้น โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551- 2565) มีเปาหมายเพื่อเสริมสราง
การ
พัฒนาความเขาใจและความตระหนักในสภาพปญหาอุดมศึกษาของประเทศ และความจําเปนที่จะตองรวมมือกัน
พัฒนาอุดมศึกษาของประเทศโดยมีกรอบทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนรวมกันเพื่อใหระบบอุดมศึกษาเปน
รากฐานที่สําคัญและสนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายที่พึงประสงคเมื่อสิ้นสุดแผนในป พ.ศ. 2565
คือ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้น
ตลอดชีวิตพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศในโลกาภิวัตน สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย โดยใชกลไกของธรรมาภิบาลทางการเงิน การ
กํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิง
ระบบ” ในการพัฒนาบุคลากรอุดมศึก ษา จะตองมุงเน นไปที่ป ระสิทธิภาพของบุคลากรในสถาบันอุดมศึ กษาให
รองรับการรวมตัวของกลุมประชาคมอาเซียน
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2. มาตรฐานการอุดมศึกษา ป พ.ศ.2557 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีการพัฒนา
ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหม ทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
โดยในระดับหลักสูตร มีตัวบงชี้คุณภาพอาจารย สวนในระดับคณะและระดับสถาบัน มีตัวบงชี้ที่เกี่ยวของคือ ตัว
บงชี้ อาจารยประจําที่ มีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ 40 และตัวบงชี้อาจารยป ระจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
รวมกัน รอยละ 60 ขึ้นไป โดยอธิบายตัวบงชี้วาสถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความ
รับผิดชอบที่จะตองสงเสริม ใหอ าจารยในสถาบันทําการศึ กษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรู ในศาสตร
สาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การ
ดํ า รงตํ า แหน ง ทางวิ ช าการเป น สิ่ ง สะท อ นการปฏิ บั ติ ง านดั ง กล า วของอาจารย ต ามพั น ธกิ จ และการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาถื อเปนการศึกษาระดับสูงสุ ด ที่ตอ งการบุคลากรที่ มีความรู ความสามารถและความลุมลึกทาง
วิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิตศึกษาวิจัยเพื่อติดตามความกาวหนาทางวิชาการและ
การพัฒนาองคความรู ดังนั้นสถาบันจึงควรมีอาจารยที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่
เปดสอนในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเนนของหลักสูตร
2.4 แนวทางการพัฒ นาบุคลากรตามมาตรฐานและแนวทางการกํา หนดความรู ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จําเปน สําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ก.พ.อ.
ตามหนังสือของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509 (2) /ว 2 ลงวันที่ 24 มกราคม 2554
ไดแจงแนวทางการกําหนดสมรรถนะ ความรูความสามารถ และทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหนง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางการดําเนินการกําหนด สมรรถนะ
ความรูความสามารถ และทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน ดังนี้
สมรรถนะ ประกอบดวย
1.สมรรถนะหลั ก หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะเชิ ง พฤติ ก รรมของบุ ค ลากรทุ ก ตํ า แหน ง ซึ่ ง
สถาบันอุดมศึกษา กําหนดขึ้น เพื่อหลอหลอมคานิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงครวมกันในองคกร
2.สมรรถนะเฉพาะตามงานที่ปฏิบัติ หมายถึง คุณลักษณะทางพฤติกรรมที่กําหนดเฉพาะ สําหรับ
สายงานหรือตําแหนงหนาที่ และสงเสริมใหสามารถปฏิบัติภารกิจในหนาที่ไดดียิ่งขึ้น
3.สมรรถนะทางการบริหาร หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กําหนดเฉพาะ สํ า หรั บ ตํ า แหน ง
ประเภทผูบริหารเพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริการใหสามารถปฏิบัติภารกิจได
อยางมีประสิทธิภาพ
ความรูความสามารถ ประกอบดวย
1 ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง
2 ความรูเรืองกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
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มาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน ประกอบดวย
1.การใชคอมพิวเตอร
2.การใชภาษาอังกฤษ
3.การคํานวณ
ทั้งนี้ ก.พ.อ. ไดมอบหมายใหสภาสถาบันอุดมศึกษาเปนผูกําหนดระดับของความรู ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงบุคลากรทุกประเภทในสถาบันอุดมศึกษา
1) ดานความรูความสามารถ ใหกําหนดรายละเอียดองคความรู และระดับของความรู ความสามารถที่
จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงของประเภททั่วไป วิชาการ และอํานวยการ สายงานและระดับตําแหนง
2) ดานทักษะ ใหกําหนดรายละเอียดและระดับทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงประเภท
ทั่วไป วิชาการ และอํานวยการ สายงานระดับตําแหนง ทั้งนี้ สวนราชการอาจกําหนดจํานวนทักษะเพิ่มขึ้นตาม
ลักษณะงานไดตามความเหมาะสม
3) ดานสมรรถนะ ใหกําหนดรายละเอียดและระดับของสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ อยางนอย
3 สมรรถนะ โดยใหมีความเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงประเภททั่วไป วิชาการ และ
อํานวยการ สายงาน และระดับตําแหนง โดยสามารถเลือกสมรรถเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่ ก.พ.อ
กําหนดไว
โดยมหาวิทยาลัยราชภั ฏธนบุรี ไดอ อกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ ธนบุรี เรื่ อง การกํ า หนดสมรรถนะ
สําหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ธนบุรี พ.ศ2562 ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 เพื่อกําหนด
สมรรถนะสําหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.2562 ดังนี้
1.สมรรถนะหลัก
1) การมุงผลสัมฤทธิ์
2) การบริการที่ดี
3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4) การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม
5) การทํางานเปนทีม
2.สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ สําหรับกลุมบุคลากรประเภทวิชาการ หรือ สนับสนุนวิชาการ
หรือประเภทบริหาร ไดกําหนด ดังนี้
ประเภทวิชาการ
1) ใสใจและพัฒนานักศึกษา
2) ความเขาใจองคกรและระบบราชการ
3) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
4) ความผูกพันที่มีตอองคกร
5) การสรางสัมพันธภาพ
6) การสืบเสาะหาขอมูล
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ประเภทสนับสนุนวิช าการ
1) การคิดวิเคราะห
2) การดําเนินการเชิง รุก
3) การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน
4) ความยืดหยุน ผอนปรน
5) ความผูกพันที่มีตอองคกร
6) ความเขาใจผูอื่น
ประเภทบริหาร
1) สภาวะผูนํา
2) วิสัยทัศน
3) การวางกลยุทธภาครัฐ
4) ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน
5) การควบคุมตนเอง
6) การสอนงานและการมอบหมายงาน
2.5 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579)
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ได น อ มนํ า พระราโชบายด า นการศึ ก ษาในการเป น สถาบั น การศึ ก ษา
เพื่อ การพั ฒนาท องถิ่น โดยมี การทบทวนยุทธศาสตรม หาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่ อการพัฒนาท องถิ่นระยะ 20 ป
(พ.ศ.2560 - 2579) ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561 มีวัตถุประสงคเพื่อใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เพื่ อ การพั ฒ นาทอ งถิ่น อยู บนฐานความรู ความเข า ใจร วมกั น ที่ ประชุ ม อธิก ารบดี มหาวิ ท ยาลัยราชภั ฏ
(ทปอ.มรภ.) จึงกําหนดยุทธศาสตรรวมกัน เพื่อใหการดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏตรงตามเจตนารมณของ
แผนยุ ท ธศาสตร บ นพื้ น ฐานศั ก ยภาพและบริ บ ทของแต ล ะมหาวิ ท ยาลั ย นํ า ไปสู ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามเป า หมายของ
ยุทธศาสตร ซึ่งประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาทองถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
การผลิตและพัฒนาครู

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาระบบบริหาร
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ภาพที่ 5 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นระยะ 20 ป
จากยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579) ฉบับปรับปรุง
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ซึ่งมหาวิยาลัยราชภัฏธนบุรีไดดําเนินการกําหนดยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ
ตัวชี้วัด โครงการหลัก และโครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัย โดยประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ถือเปนยุทธศาสตรที่มี
ความเกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
วิชาการโดยตรงอยางสําคัญ โดยแตละยุทธศาสตรมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
ประเด็นยุทธศาตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น โดยการเนนใหชุมชนทองถิ่นไดรับการพัฒนาใน 4 ดานคือ
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู มีเปาหมาย 3 ประการ คือ การผลิตบัณฑิตครูของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ใหมีอัตลักษณและสมรรถนะเปนเลิศ เปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต การผลิตบัณฑิตครูของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสมบูรณดวยคุณลักษณะ 4 ประการ และถายทอด/บมเพาะใหศิษยแตละชวงวัยไดและการผลิต
บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เขาสูวิชาชีพไดรับเสริมสรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา มีเปาหมาย 3 ประการ คือ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ มีความเปนเลิศในการสรางความมั่นคงใหกับประเทศดวยการบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ การยกระดั บคุณภาพบัณฑิ ตใหเปนที่ตอ งการของผูใชบัณฑิตดวยอั ตลักษณ ดานสมรรถนะและ
คุณลักษณะ 4 ประการ พรอมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง และอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเปน
มืออาชีพ มีสมรรถนะเปนที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มีเปาหมาย 2 ประการ คือ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏไดรับการยอมรับระดับชาติและระดับนานาชาติดานการเปนสถาบันดานการศึกษาเพื่อทองถิ่นที่สรางความ
มั่ นคงให กับ ประเทศ และมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ มีร ะบบบริ ห ารที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพและคล องตั ว มุ ง เน น การสร า ง
ธรรมาภิบาล ความพรอมและความสามารถปรับตัวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ
2.6 แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อพัฒนาทองถิ่น ระยะที่ 1 พ.ศ.2560 - 2564
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อพัฒนาทองถิ่น ระยะที่ 1 พ.ศ.2560 – 2564 เปน
แผนปฏิบัติการที่ไดกําหนดจากยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579)
ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561 เปนการกําหนด ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด โครงการหลักและโครงการตาม
บริ บ ทของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให แ นวทางในการปฏิ บั ติ ก ารของมหาวิ ท ยาลั ย โดยประกอบด ว ยยุ ท ธศาสตร 
ในการปฏิบัติการ จํานวน 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตร 1
ยุทธศาสตร 2
ยุทธศาสตร 3

การพัฒนาทองถิ่น
การผลิตและพัฒนาครู
การยกระดับคุณภาพการศึกษา

23
ยุทธศาสตร 4

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ซึ่ ง รายละเอี ยดในแต ละยุ ท ธศาสตร จ ะมี การกํ า หนดเป า หมายและเปา ประสงค ข องยุ ทธศาสตร
เหลานั้นพรอมทั้งไดระบุโครงการหลักและโครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยไวอยางมากมาย เพื่อใหหนวยงาน
ตางๆ ของมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อตอบสนองตัวชี้วัดของแตละยุทธศาสตรไดอยางเหมาะสม
โดยในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยก็ถือเปนกระบวนการหนึ่งในการสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อพัฒนาทองถิ่น ระยะที่ 1 พ.ศ.2560 – 2564 โดยอาจสรุปตาม
ประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของเพือ่ ใหเห็นวามีความเกี่ยวของในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้

ยุทธศาสตรที่ 2

เปาประสงค

กลยุทธ

• การผลิตและพัฒนาครู
• 1. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีอัตลักษณและสมรรถนะเปนเลิศเปนที่ ตองการของ
ผูใชบัณฑิต
• 2. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมบูรณพรอมดวยคุณลักษณะคนไทยที่พึง ประสงค 4
ประการตามแนว พระราโชบาย และมีศักยภาพในการถายทอดและบม เพาะศิษยแตละชวงวัยใหมี
คุณลักษณะทั้ง 4 ประการ
• 3. บัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรที ี่เขาสูวิชาชีพไดรับการยกระดับ/เพิ่ม สมรรถนะเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง
• พัฒนาสมรรถนะครูของครูใหมีความเปนมืออาชีพ
• ยกระดับสมรรถนะครูประจําการ และบมเพาะสมรรถนะใหมใหสอดรับกับ สภาวการณที่
เปลี่ยนแปลง

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

• การยกระดับคุณภาพการศึกษา

• 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีความเปนเลิศในการสรางความมั่นคงใหกับประเทศ ดวย
การบูรณาการองคความรูสนู วัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
• 2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิตดวยอัตลักษณดานสมรรถนะ
และคุณลักษณะ 4 ประการ พรอมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
เปาประสงค
• 3. อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะเปนที่ ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ

กลยุทธ

• พัฒนาศักยภาพผูสอนใหเปนมืออาชีพ
• ปรับกระบวนการจัดการเรียนรูใหบูรณาการกับการทํางาน และเสริมสรางทักษะและจิตสํานึก
ในการพัฒนาทองถิ่น

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

ยุทธศาสตรที่ 4

เปาประสงค

กลยุทธ

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

• สงเสริมบุคลากรที่เปนคนดีคนเกงใหพัฒนาและแสดงออกถึงความรูความสามารถ และศักยภาพ
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและทองถิ่นอยางเต็มที่
• ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะดานฐานขอมูลงบประมาณ และ บุคลากรให
ทันสมัย รวดเร็ว

ภาพที่ 8 ยุทธศาสตรที่ 4 ของแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อพัฒนาทองถิ่น
ระยะที่ 1 พ.ศ.2560 – 2564
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2.7 ขอมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีจํานวนบุคลากร ณ วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 502
คน จําแนกเปนบุคลากร สายวิช าการ จํานวน 269 คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิช าการ จํานวน 233 คน
ซึ่งประกอบดว ย ขาราชการ ขาราชการบํานาญ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และ
ลูกจางชั่ว คราว รายละเอียดดัง ตารางที่ 10
ตารางที่ 10 จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จําแนกตามประเภทบุคลากรและสายงาน
(ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562)
ประเภทบุคลากร
วิช าการ
ขาราชการ
ขาราชการบํานาญ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่ว คราว
รวมทั้ง สิ้น

49
198
1
21
269

จํานวน
สนับสนุนวิช าการ
12
3
155
13
15
35*
233

รวม (คน)
61
3
203
14
15
56
502

* การนับจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประเภทลูกจางชั่วคราว ไมนับรวมตําแหนงคนสวน แมบาน
และคนขับรถยนต ซึง่ มีคุณวุฒิแรกบรรจุในการปฏิบัติงานต่ํากวาปริญญาตรี และมีระยะเวลาในการทําสัญญา
จางไมเกิน 1 ป
2.7.1 ขอมูลบุคลากรสายวิช าการ
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 ดังนี้
คณะครุศาสตร 52 คน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 73 คน (รวมโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ 4 คน)
คณะวิทยาการจัดการ 70 คน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 57 คน (รวมโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร 6
คน) และโรงเรียนสาธิต ฯ 17 คน รายละเอียดดังตารางที่ 11 และ 12
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ตารางที่ 11 จํานวนบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จําแนกตามหนวยงานและพื้นที่
(ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562)
หนว ยงาน
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โรงเรียนสาธิตฯ
รวมทั้งสิ้น

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

รวม
52
73
70
57
17
269

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

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

อาจารย
อัตราจาง
14
1
6
21

รวม
52
73
70
57
17
269

2.7.2 ตําแหนงทางวิช าการของบุคลากรสายวิช าการ
บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จํานวน 269 คน เปนบุคลากรประเภทตางๆใน
สายวิชาการซึ่งสังกัดคณะ จํานวน 252 คน และสังกัดโรงเรียนสาธิตฯ จํานวน 17 คน
เมื่ อจํ าแนกตํ าแหนง ทางวิชาการ เฉพาะบุคลากรสายวิชาการที่สัง กัดคณะ พบวา ยั งไม มีผูดํา รง
ตําแหนงระดับศาสตราจารย สวนระดับรองศาสตราจารย มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.59 และระดับผูชวย
ศาสตราจารย จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 18.65 บุคลากรสวนใหญมีตําแหนงเปนอาจารย จํานวน 201 คน คิดเปนรอย
ละ 79.76 ทั้งนี้เนื่องจากพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และอาจารยอัตราจางของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มี
ตําแหนงเปนอาจารย สวนบุคลากรสายวิชาการซึ่งทําการสอนในสังกัดโรงเรียนสาธิตฯ จํานวน 17 คน มีตําแหนง
เปนอาจารยทั้งหมด

27
เมื่ อ พิ จ ารณาสั ด ส ว นของบุ ค ลากรที่ ดํ า รงตํ า แหน ง ทางวิ ช าการในแต ล ะคณะ พบว า บุ ค ลากร
สายวิชาการของคณะครุศาสตร มีตําแหนงทางวิชาการในสัดสวนสูงที่สุด คิดเปนรอยละ 23.08 ลําดับรองลงมาเปน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่มีสัดสวนของ
บุคลากรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 21.05 20.00 และ 17.80 ตามลําดับ ซึ่งถือวามีสัดสวนที่เพิ่มขึ้นจาก
แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรในช ว งระยะเวลา พ.ศ.2558 - 2562 ส วนของโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏธนบุ รี
สมุทรปราการ ยังไมมีบุคลากรที่มีตําแหนงทางวิชาการ รายละเอียดดังตารางที่ 13 และ 14
ตารางที่ 13 จํานวนและรอยละของบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามหนวยงานและตําแหนงทางวิชาการ
(ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562)
จํานวน

หนว ยงาน
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
รวมทั้งสิ้น
(มหาวิทยาลัย)

ตําแหนงทางวิช าการ
อาจารย
รอง
ผูช ว ย
ศาสตราจารย
บุคลากร
ศาสตราจารย
ศาสตราจารย
จํานวน รอย จํานวน รอย จํานวน รอย จํานวน รอย
(คน)
(คน)
ละ
(คน) ละ (คน)
ละ (คน)
ละ
52
40
76.92
2
3.85
10
19.23

รอยละรวมของ
ผูดํารง
ตําแหนง จําแนก
ตามสังกัด
23.08

73

60

82.20

-

-

-

-

13

17.80

17.80

70

56

80

-

-

2

2.86

12

17.14

20.00

57

45

78.95

-

-

-

-

12

21.05

21.05

252

201

79.76

-

-

4

1.59

47

18.65

20.23

ตารางที่ 14 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
(ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562)
หนว ยงาน
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จํานวน
ตําแหนง
บุคลากร
อาจารย
อาจารยสัญ ญาจาง
รอยละ
(คน) จํานวน(คน) รอยละ จํานวน(คน)
17

11

67.71

6

35.29
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2.7.3 ระดับคุณ วุฒิข องบุคลากรสายวิช าการ
บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จํานวน 269 คน เปนบุคลากรสายวิชาการ
ที่ปฏิบัติงานสังกัดคณะ จํานวน 252 คน และสังกัดโรงเรียนสาธิตฯ จํานวน 17 คน
เมื่อจําแนกตามระดับคุณวุฒิ เฉพาะบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พบวา
สวนใหญมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท คือ มีจํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ 70.64 ระดับปริญญาเอก
จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 25.79 และระดับปริญญาตรี จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 3.57 ซึ่งบุคลากรที่มี
คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญอาจารยชาวตางประเทศ สําหรับโรงเรียนสาธิต ฯ เปนระดับปริญญาตรี
ทั้งหมด
เมื่อพิจารณาระดับคุณวุฒิในแตละคณะ พบวาบุคลากรสายวิชาการของคณะครุศาสตรมีบุคลากร
ที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสัดสวนสูงที่สุด คิดเปนรอยละ 34.62 รองลงมาเปนคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ ที่มีรอยละ 29.82 21.92 20.00
ตามลําดับ ในขณะที่โรงเรียนสาธิตฯ ยังไมมีระดับคุณวุฒปิ ริญญาเอก รายละเอียดดังตารางที่ 15 และ 16
ตารางที่ 15 จํานวนและรอยละของบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามหนวยงานและระดับคุณวุฒิการศึกษา
(ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562)
หนว ยงาน

จํานวน
บุคลากร
(คน)

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รวมทั้งสิ้น (มหาวิทยาลัย)
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ระดับคุณ วุฒิการศึกษา
ปริญ ญาเอก
จํานวน
รอยละ
(คน)
18
34.62

ปริญ ญาโท
จํานวน
รอยละ
(คน)
34
65.38

ปริญ ญาตรี
จํานวน
รอยละ
(คน)
-

73

16

21.92

49

67.12

8

10.96

70
57
252

14
17
65

20.00
29.82
25.79

56
39
178

80.00
68.43
70.64

1
9

1.75
3.57

ตารางที่ 16 จํานวนและรอยละของบุคลากรสายวิชาการ ของโรงเรียนสาธิต ฯ และระดับคุณวุฒิการศึกษา
(ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562)
หนว ยงาน

จํานวน
บุคลากร
(คน)

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

17

ระดับคุณ วุฒิการศึกษา
ปริญ ญาเอก
จํานวน
รอยละ
(คน)
-

-

ปริญ ญาโท
จํานวน
รอยละ
(คน)
-

-

ปริญ ญาตรี
จํานวน
รอยละ
(คน)
17

100
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2.8 ขอมูลความตองการการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (พ.ศ.2563 -2567)
ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (พ.ศ.2563 -2567) นี้นั้น ไดมีการสํารวจความ
ตองการการพัฒนาดานบุคลากรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผานการกรอกแบบสํารวจโดยใช Google
Forms แบงตามประเภทบุคลากร เปน สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งมีรายละเอียดในขอคําถาม
ประกอบไปดวย ดังตอไปนี้
2.8.1 กรณีสําหรับบุคลากรสายวิช าการ
แบบสํารวจเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2563 - 2567
กรอกรายละเอียดดังนี้
1. เรื่องขอมูลสวนบุคคล
1.1 คํานําหนาชื่อ
1.2 ชื่อ-สกุล
1.3 ตําแหนง
1.4 สังกัด
1.5 ประเภทบุคลากร
1.6 การบรรจุครั้งแรก
1.7 คุณวุฒิการศึกษาแรกเขา/สาขาวิชา
1.8 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานติดตอกัน
1.9 คุณวุฒิสูงสุดที่ไดรับในปจจุบัน
1.10 สาขาตามคุณวุฒิสูงสุดที่ไดรับ
2. เรื่องการสํารวจความตองการดานการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
2.1 การคาดการณเกี่ยวกับการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ (โปรดเลือกระดับตําแหนงทาง
วิชาการและปพ.ศ.ที่คาดวาจะขอกําหนดตําแหนงพ.ศ.2563 - 2567)
2.2 สาขาวิชาที่คาดวาจะขอกําหนดตําแหนง (โปรดระบุตามประกาศ ก.พ.อ.)
3. เรื่องการสํารวจความตองการดานการศึกษาตอ
ความประสงคเรื่องการศึกษาตอในชวงปพ.ศ. 2563 - 2567
กรณีที่ ไมมีความประสงคจะศึกษาตอ
กรณีที่ อยูระหวางศึกษาตอ ใหตอบรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาตอ ดังนี้
- คุณวุฒิที่ศึกษาตอ
- สาขาวิชาที่ศึกษาตอ
- มหาวิทยาลัยที่ศึกษาตอ
- แหลงทุนสําหรับศึกษาตอ
- รูปแบบการเรียนการสอนของการศึกษาตอ
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กรณีที่ มีความประสงคจะศึกษาตอ ใหตอบรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาตอ ดังนี้
- คุณวุฒิที่ศึกษาตอ
- สาขาวิช าที่ศึกษาตอ
- มหาวิทยาลัยที่ศึกษาตอ
- แหลงทุนสําหรับศึกษาตอ
- รูป แบบการเรียนการสอนของการศึกษาตอ
- กรณีประสงคจะศึกษาตอ (โปรดเลือกพ.ศ.ที่จะเริ่มศึกษาตอตามชว งเวลาในแผนฯ
พ.ศ.2563 - 2567)
4. เรื่องการสํารวจความตองการดานการทําผลงานทางวิชาการ
ความประสงคเรื่องการทําผลงานทางวิช าการในชว งปพ .ศ. 2563 - 2567
กรณีที่ ไมมีความประสงคจะผลงานวิช าการ
กรณีที่ อยูระหวางการทําผลงานวิช าการ (กรณีที่เริ่มทํามากอนป63) ใหตอบรายละเอียด
เกี่ยวกับความกาวหนาของการทําผลงานทางวิช าการ (โดยใหบรรยายสั้นๆ)
กรณีที่ มีความประสงคจะทําผลงานวิช าการ (กรณีจะเริ่มทําในชว งป 2563 เปนตนไป) ให
ตอบ
รายละเอียดเกี่ยวกับความประสงคจะทําผลงานวิช าการ ซึ่งถามถึง สาเหตุที่
ประสงคจะ
ทําผลงานทางวิช าการ และหากเปนกรณีอื่นๆ โปรดระบุ สว นถาหาก
เปนการทําผลงาน
ทางวิช าการนี้ เพื่อใชข อกําหนดตําแหนงทางวิช าการ
จะตองตอบตอในสว นของ ระดับ
ตําแหนงใดที่จะขอ และปพ .ศ.ใดที่จะขอ
5. เรื่องการสํารวจความตองการดานการสัมมนา/ประชุม (โปรดระบุเรื่องหรือดานที่เกี่ยวของ)
6. เรื่องการสํารวจความตองการดานการอบรม
6.1 การอบรม ภายนอก ที่คาดวาตองการเขารว ม (โปรดระบุเรื่องหรือดานที่เกี่ยวของ)
6.2 การอบรม ภายใน ที่ประสงคใหจัดทํา (โปรดระบุเรื่องหรือดานที่เกี่ยวของ)
2.8.2 กรณีสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิช าการ
แบบสํารวจเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2563 - 2567
กรอกรายละเอียดดังนี้
1. เรื่องขอมูลสว นบุคคล
1.1 คํานําหนาชื่อ
1.2 ชื่อ-สกุล
1.3 ตําแหนง กรณีไมมีตําแหนงตามตัว เลือก ใหกรอกเองในขอถัดไป
1.4 สังกัด
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1.5 ประเภทบุคลากร
1.6 การบรรจุครั้งแรก
1.7 คุณวุฒิการศึกษาแรกเขา/สาขาวิชา
1.8 รวมระยะเวลาปฏิบัติง านติดตอกัน
1.9 คุณวุฒิสูง สุดที่ไดรับในปจจุบัน
1.10 สาขาตามคุณ วุฒิสูง สุดที่ไดรับ

วา

2. เรื่องการสํารวจความตองการดานการขอกําหนดระดับตําแหนง
การคาดการณเกี่ยวกับการขอกําหนดระดับตําแหนง (โดยเลือกระดับตําแหนงและปพ .ศ.ที่คาด
จะขอกําหนดตําแหนงพ.ศ.2563-2567)
3. เรื่องการสํารวจความตองการดานการศึกษาตอ
ความประสงคเรื่องการศึกษาตอในชว งปพ .ศ. 2563-2567
กรณีที่ ไมมีความประสงคจะศึกษาตอ
กรณีที่ อยูระหวางศึกษาตอใหตอบรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาตอดังนี้
- คุณวุฒิที่ศึกษาตอ
- สาขาวิช าที่ศึกษาตอ
- มหาวิทยาลัยที่ศึกษาตอ
- แหลงทุนสําหรับศึกษาตอ
- รูป แบบการเรียนการสอนของการศึกษาตอ
กรณีที่ มีความประสงคจะศึกษาตอใหตอบรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาตอ ดังนี้
- คุณวุฒิที่ศึกษาตอ
- สาขาวิช าที่ศึกษาตอ
- มหาวิทยาลัยที่ศึกษาตอ
- แหลงทุนสําหรับศึกษาตอ
- รูป แบบการเรียนการสอนของการศึกษาตอ
- กรณีประสงคจะศึกษาตอ (โปรดเลือกพ.ศ.ที่จะเริ่มศึกษาตอตามชว งเวลาในแผนฯ
พ.ศ.2563-2567)
4. เรื่องการสํารวจความตองการดานการสัมมนา/ประชุม(โปรดระบุเรื่องหรือดานที่เกี่ยวของ)
5. เรื่องการสํารวจความตองการดานการอบรม
5.1การอบรม ภายนอก ที่คาดวาตองการเขารว ม (โปรดระบุเรื่องหรือดานที่เกี่ยวของ)
5.2 การอบรม ภายใน ที่ประสงคใหจัดทํา (โปรดระบุเรื่องหรือดานที่เกี่ยวของ)
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2.9 มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันจันทรที่
14
มกราคม 2562 มีวัตถุประสงคในการรวมกันจัดทํามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งสอดคลองกับ
ประกาศกฎกระทรวงการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ.2561 โดยกํ า หนดให มี ม าตรฐานการศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบดวย 5 มาตรฐาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ดานผลลัพธผูเรียน ประกอบไปดวยเกณฑมาตรฐาน 3 ขอ รายละเอียดดังนี้
1.1 บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเปนผูสะทอนคุณภาพหลักสูตร และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ ผูเรียนเกิดการเรียนรู มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และสามารถประยุกตใชความรูในการสราง
สัมมาอาชีพ
1.2 ผูเรียนเปนผูรวมสรางนวัตกรรม มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะความเปน
ผูประกอบการ และมีความสามารถในการบูรณาการศาสตรตางๆ เพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม
1.3 ผูเรียนเปนพลเมืองที่เขมแข็ง มีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกตองรู
คุณคาและรักษความเปนไทย มีจิตอาสา มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง และมีความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ
มาตรฐานที่ 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม รายละเอียดดังนี้
มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่สรางองคความรูใหมหรือประยุกตใชองคความรูใหมเพื่อ
สรางสรรคนวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญา ซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดลอม
โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือเครือขายภายในประเทศหรือตางประเทศ ในการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ตาม
ศักยภาพและอัตลักษณข องสถาบั น มี การตี พิม พ เผยแพรผลงานวิจัย/นวั ตกรรมในระดั บชาติ แ ละนานาชาติ มี
ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นําไปใชในการพัฒนาผูเรียน ชุมชนนําผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใชประโยชนพัฒนาตนเองได
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริการวิชาการ รายละเอียดดังนี้
มหาวิทยาลัยใหบริ การวิชาการที่เหมาะสม สอดคลอ งกั บบริบท ปญหาและความต องการของ
ทองถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย สรางเครือขายความรวมมือทั้ง
ภายในและภายนอกในการทํางาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอื่นๆ ดวยความโปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบได
เพื่อใหชุมชนนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม เปนผลกระทบเชิงบวก สรางคุณคา สามารถนําไปประยุกตใช
เพื่อพัฒนาผูเรียน ครอบครัว ทองถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติไดอยางเขมแข็งยั่งยืน
มาตรฐานที่ 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย รายละเอียดดังนี้
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย โดยมีการบูรณาการกับการ
เรี ย นการสอน การวิ จั ย และการบริ ก ารวิ ช าการ ซึ่ ง นํ า ไปสู ก ารสื บ สานการสร า งองค ค วามรู ความเข า ใจใน
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งของไทยและตางประเทศ ตามศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ผลลัพธของการจัดการ
ด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมทํ า ให เ กิ ด ความภาคภู มิ ใ จในความเป น ไทยหรื อ สร า งโอกาสและมู ล ค า เพิ่ ม ให กั บ ผู เ รี ย น
ครอบครัว ทองถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ
มาตรฐานที่ 5 ดานการบริหารจัดการ ประกอบไปดวยเกณฑมาตรฐาน 3 ขอ รายละเอียดดังนี้
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5.1 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียนที่เนนการ
พัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการเพื่อใหมีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ และความตองการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวน
รวมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน
5.2 มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
การบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรูเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงความหลากหลายและ
ความเปนอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุน คลองตัว โปรงใสและตรวจสอบได
5.3 มหาวิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนา การ
จัดการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกํากับให การ
จัดการศึกษาและการดําเนินงานตามพันธกิจเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ อุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแหง ชาติ และ
มาตรฐานอื่นๆ ที่หนวยงานตนสังกัดหรือกระทรวงศึกษาธิการกําหนด
2.10 การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ในป พ.ศ.2561 ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได
ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ซึ่งมีหนาที่ในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและสนองตอพระบรมราโชบาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่10) ที่กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปน
มหาวิ ท ยาลั ยเพื่ อ การพั ฒ นาท อ งถิ่ น จึ ง เสนอให มี ก ารพัฒ นาระบบประกั นคุ ณ ภาพการศึ กษาภายในของกลุ ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่สงเสริมตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏและจากประกาศกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ไดยกเลิกกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553 ใหมหาวิ ท ยาลัยราชภั ฏ แต ละแหง จั ดใหมีร ะบบ การประกั นคุ ณภาพการศึ กษาภายใน โดยกํ าหนด
มาตรฐานการศึ กษาของมหาวิ ทยาลั ยให เ ปน ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษาแต ละระดับ และประเภทการศึ ก ษาที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและดําเนินการ ตามแผนที่กําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยติดตามผลการดําเนินการ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนประจําทุกป
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จากกฎกระทรวงดั งกล าว มหาวิท ยาลัยราชภั ฏไดรวมกั นพัฒ นามาตรฐานการศึกษาของ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ ระดับมหาวิทยาลัย
ขึ้นโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขารวมพัฒนาและไดเริ่มใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตั้งแต
ป
การศึ กษา 2562 เปนต นไป องคประกอบและตั วบง ชี้ที่ม หาวิทยาลัยราชภั ฏ พั ฒ นาขึ้นครอบคลุม พั นธกิ จหลั ก
สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 ดานซึ่งทําการเพิ่มเติมตัวบงชี้สอดคลองกับบริบทการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
โดยกําหนดองคประกอบดังนี้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก องคประกอบ ที่
1 การกํ า กั บมาตรฐาน องค ป ระกอบที่ 2 บั ณฑิ ต องค ป ระกอบที่ 3 นั กศึ ก ษา องคป ระกอบที่ 4 อาจารย
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และองคประกอบที่6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ครอบคลุบเรื่องการสงเสริมพัฒนาการวาง
ระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จํานวนอาจารยตอนักศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุ ม
วิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย สื่ออุปกรณ การ
เรียนการสอน หองสมุด และแหลงการเรียนการรูตางๆ การดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระคุณภาพผลงานตีพิมพและ
เผยแพรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังเพิ่มตัวบงชี้ที่ใชวัดคุณภาพของการจัดการศึกษาใหแกบัณฑิต
โดยอางจากตัวบงชี้ของประเมินของเครือขายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN–QA) เพื่อเปนการ
ยกระดับคุณภาพ การศึกษาใหสามารถทัดเทียมกับสากลได
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดั บคณะ ประกอบดวย 5 องค ประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต องคประกอบที่ 2 การวิจัย องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องคประกอบที่ 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและ ความ
เปนไทย และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
ครอบคลุม การดํา เนินงานของคณะเพื่ อสนั บ สนุนการจั ดการเรียนการสอนของแต ละหลั ก สู ตร รวมทั้ งกิ จกรรม
นักศึกษา การบริการนักศึกษา การใหบริการทางวิชาการวิจัยการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ
โดยเพิ่ มตัวบ งชี้ ที่ สะท อนการดํ าเนิ นงานของ มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏที่เ ปนมหาวิทยาลัยเพื่อ การพั ฒนาทองถิ่นใน
องคประกอบที่ 3 และองคประกอบที่ 4
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก องคประกอบ
ที่ 1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบที่ 2 การวิจัย องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องคประกอบ ที่ 4 ดาน
ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาภายในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาให เ ป น ไปตามมาตรฐาน สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ได แ ก มาตรฐาน
ดานศักยภาพการศึกษาและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวย ดานกายภาพ ดานวิชาการ ดานการเงิน
ดานการบริหารจั ดการมาตรฐาน ดานการดํ าเนินการตามภารกิ จของมหาวิทยาลัย ประกอบด วย ด านการผลิ ต
บัณฑิต ดา นการวิจัย ดา นการให บริการทางวิชาการแกสังคม ด านการทํา นุบํา รุงศิ ลปะและวัฒนธรรม โดยเพิ่ ม
ตัวบงชี้ที่สะทอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นในองคประกอบที่ 3 และ
องค ประกอบที่ 4 ทั้ งนี้ ควรมุ ง เนนการประกันคุณภาพการดํา เนินการของมหาวิทยาลัย เพื่ อ สนับสนุ นการจั ด
การเรียนการสอนของแตละคณะ โดยครอบคลุมในดานกายภาพการจัดการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ระดับ
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คณะ และระดับมหาวิทยาลัย ใหไดขอมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ไดคุณภาพตามแนวทางและพัฒนา
คุณภาพตามเกณฑ การอุดมศึ ก ษาของแต ละคณะ และภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันจะนํา ไปสู การ
กําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานที่ตั้งไวอยางตอเนื่อง เพื่อจัดทํารายงานประจําปที่เปน
รายงานประเมิ นคุ ณภาพภายใน เสนอต อ หนว ยงานต นสั ง กั ดทุ ก ป ก ารศึ กษา ตลอดจนเพื่ อ รองรั บ การติ ด ตาม
ตรวจสอบของหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งการสรางความมั่นใจตอสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิต โดยผูเรียนมีงานทํา
ผูเรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2552 อยางไรก็ตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในจะมุงเนนที่การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรใหมีการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผู ใชบัณฑิ ตและสงเสริม สนับสนุ นกํากับ ติดตามและการพัฒนาคุณภาพ มีการควบคุ ม
คุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตบัณฑิตโดยคณะกรรมประจํา คณะและคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยในทุกป
การศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพ ภายนอก ที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ
รวมทั้งมี การประเมินคุณภาพเพื่อใหไดขอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่สะทอนผลของการผลิตบัณฑิตในแตละ
ปการศึกษา เพื่อสรางความเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการประกัน
คุณภาพที่มีความเกี่ยวเนื่องกับแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีโดยตรง ไดแก องคประกอบที่ 1 การ
ผลิตบัณฑิต ตัวชี้วัดที่ 1.2 เรื่องอาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ที่มีเกณฑการประเมินเปนการ
แปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 ซึ่งคารอยละของอาจารย
ประจํามหาวิทยาลัยที่ มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให เปนคะแนนเต็ม 5 เทา กับร อยละ 40 ขึ้ นไป โดยผลการ
ประกันคุณภาพ (ขอมูลจากรายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจําปการศึกษา 2561) พบวา
คาเปาหมายตั้งไวที่ 3.13 คะแนน และผลการดําเนินงานกับคะแนนการประเมินตนเอง ไดที่ 3.13 คะแนนซึ่งตามรายงาน
ฉบับนี้ เทากับบรรลุเปาหมาย และตัวชี้วัดที่ 1.3 เรื่องอาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ที่มีเกณฑ
การประเมินเปน การแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะ ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0
– 5 ซึ่งคารอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ รอยละ 60 ขึ้นไป โดยผลการประกันคุณภาพ (ขอมูล
จากรายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจําปการศึกษา 2561) พบวา คาเปาหมายตั้งไวที่
1.67 คะแนน และผลการดําเนินงานกับคะแนนการประเมินตนเอง ไดที่ 1.74 คะแนนซึ่งตามรายงานฉบับนี้ เทากับ
บรรลุเปาหมาย ทั้งนี้เมื่อพิจารณาขอมูลป พ.ศ. 2562 เพื่อเทียบจํานวนและรอยละอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย เปรี ยบเที ยบเกณฑ มาตรฐานของสํ านั กงานคณะกรรมการการ
อุ ดมศึ กษา อี กทั้ งจํ านวนและร อยละของอาจารย ประจําที่ มี คุ ณวุ ฒิ ปริ ญญาเอก เปรี ยบเที ยบเกณฑ มาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งแสดงรายละเอียดตอไปในหัวขอที่ 2.10.1 และ 2.10.2 ตามลําดับ
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2.10.1 ร อ ยละของอาจารย ป ระจํ า ที่ ดํ า รงตํ า แหน ง ผู ช  ว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยเปรียบเทียบเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ธนบุรีและคณะทุกคณะไดดําเนินการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
เพื่ อใหดํา รงตํ าแหนง ทางวิชาการ โดยสภาพการณปจจุ บันของมหาวิท ยาลัยมี ร อยละของบุค ลากรสายวิชาการ
หรืออาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รวมกันอยูในระดับที่ยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา ซึ่ งกํ า หนดเกณฑ ใ ห มี อ าจารย ป ระจํ า ที่ ดํา รงตํ า แหน ง ทางวิ ชาการ ระดั บ ผู ชว ย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกันมีจํานวนรอยละ 60 ขึ้นไป จึงจะไดคะแนนเต็มในเกณฑ
การประเมินดังกลาว รายละเอียดสามารถสรุปไดดังตารางที่ 17
ตารางที่ 17 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
ในปการศึกษา 2562 จําแนกตามหนวยงาน โดยเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน สกอ.
(ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562)
จํานวน
หนว ยงาน
มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ขอมูลบุคลากรปพ .ศ. 2562

(คน)
252
52

มาตรฐานเกณฑการดํารง
ตําแหนงทางวิช าการ
รอยละ 60
จํานวน (คน)
151
31

จํานวน (คน)
51
12

รอยละ
20.24
23.08

73

44

13

17.8

70
57

42
34

14
12

20
21.05

บุคลากร

ดํารงตําแหนงทางวิช าการ

ตามเกณฑมาตรฐานใหมของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่กําหนดใหอาจารยประจํา
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจะตองเรงพัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหมีตําแหนง
ทางวิชาการเพิ่มขึ้น
2.10.2 รอยละของอาจารยป ระจําที่มีคุณวุฒิปริญ ญาเอก เปรียบเทียบเกณฑมาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ธนบุรีแ ละคณะทุกคณะไดดําเนินการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
เพื่อใหมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยสภาพการณปจจุบันของมหาวิทยาลัยมีรอยละของบุคลากร สาย
วิชาการหรื ออาจารยประจํ า ที่มีคุ ณวุ ฒิ การศึกษาระดับ ปริญญาเอกรวมกั นอยู ในระดับที่ยัง ไมเ ปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งกําหนดเกณฑใหมีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกมีจํานวนรอยละ 40 ขึ้นไป จึงจะไดคะแนนเต็มในเกณฑการประเมินดังกลาว รายละเอียดสามารถ
สรุปไดดัง
ตารางที่ 18
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ตารางที่ 18 รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ในปการศึกษา 2562 จําแนกตามหนวยงาน
โดยเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน สกอ. (ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562)
จํานวน
หนว ยงาน

บุคลากร
(คน)

มหาวิทยาลัย

252

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

52
73

คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

70
57

มาตรฐานเกณฑการดํารง
คุณ วุฒิปริญ ญาเอก
รอยละ 40

ขอมูลบุคลากรปพ .ศ. 2562
คุณ วุฒิปริญ ญาเอก

จํานวน (คน)
101

จํานวน (คน)
65

รอยละ
25.79

21

18

34.62

29

16

21.92

28
23

14
17

20.00
29.82

ตามเกณฑมาตรฐานใหมของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่กําหนดใหอาจารยประจํามี
คุ ณวุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอก ร อ ยละ 40 มหาวิ ท ยาลัยราชภั ฏ ธนบุ รี จะต อ งเร ง พั ฒ นาบุ คลากรสายวิ ชาการให มีคุ ณวุ ฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น
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จากบริบทที่เกี่ยวของกับแผนพัฒนาบุคลากรที่กลาวมาในขางตน ไมวาจะเปน แผนการศึกษาแหงชาติ
(พ.ศ.2560-2579), ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561, มาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ, มาตรฐานอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, มาตรฐานและแนวทางการ
กํ า หนดความรู ความสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะที่ จํ า เป น สํ า หรั บ ตํ า แหน ง ข า ราชการ พลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา ก.พ.อ., ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 -2579) และแผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อพัฒนาทองถิ่น ระยะที่ 1 พ.ศ.2560-2564
สามารถสรุ ป วิ เ คราะห ถึ ง ความเชื่ อ มโยงกั น ในเชิ ง บริ บ ทที่ เ กี่ ย วข อ งกั น ได ดั ง ต อ ไปนี้ เนื่ อ งด ว ย
มหาวิท ยาลัยราชภัฏ ธนบุ รี ที่มี ภ าระหนา ที่หลักในการจั ดการศึ กษาระดับ อุดมศึกษาที่เนนคุ ณภาพ เพื่ อพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษยใหมีความงอกงามทางปญญา แสวงหาความรูอยางตอเนื่องเปนบัณฑิตคุณภาพเปนนักวิชาชีพที่ดี
พั ฒ นาและสร า งเสริ ม การวิจัยให เป นเครื่ อ งมื อ สํา คั ญ ในการเรี ย นรู สร า งองค ความรู และพั ฒ นางานในหนา ที่
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและใหบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูในกลุมมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี
ดวยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงจําเปนตองตระหนักและดําเนินการใหสอดคลองตาม แผนการ
ศึกษาแหงชาติ ที่มีเปาหมาย 2 ดาน คือ ดานที่ 1 ดานผูเรียน ที่มุงพัฒนาผูเรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 ที่วา 3Rs ซึ่งประกอบดวย Reading การอานออก Writing การเขียนได Arithmetic การคิดเลข
เปน และ 8Cs ซึ่งประกอบดวย Critical Thinking and Solving Problem คิดอยางมีวิจารณญาณและมีทักษะในการ
แกปญหา, Creativity and Innovation ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม, Collaboration Teamwork and
Leadership ทักษะการรวมมือและทํางานเปนทีม ภาวะผูนํา, Cross Cultural Understanding ทักษะดาน
ความเขาใจความตางของวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน, Communication Information and Media Literacy
ทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศและรูเทาทันสื่อ, Computing and Media Literacy ทักษะดานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, Career and Learning Self-reliance มีทักษะอาชีพและการเรียนรู และ
Compassion ความมีเมตตากรุณา วินัย คุณธรรม และจริยธรรม สวนดานที่ 2 ดานเปาหมายของการจัดการศึกษา
(Aspirations) จํ านวน 5 ประการ ได แ ก Access ทั่วถึ ง , Equity เทา เที ยม, Quality คุ ณภาพ, Efficiency
ประสิทธิภาพ และ Relevancy พลวัต ซึ่งเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปนสถาบันการศึกษา จึงจําเปนตอง
คํานึงถึงการพัฒนาตามแผนการศึกษาที่มองเปาหมายทั้งดานผูเรียนและดานการจัดการการศึกษา
และเมื่อพิจารณาประกอบกับ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 จะ
พบวา มีมาตรฐาน 5 ดาน คือ มาตรฐานที่ 1 ดานผลลัพธผูเรียน , มาตรฐานที่ 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม,
มาตรฐานที่ 3 ดานการบริการวิชาการ, มาตรฐานที่ 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และมาตรฐานที่ 5
ดานการบริหารจัดการ ที่จะเห็นไดวา ยังคงมองไปที่เรื่องของผูเรียนและการจัดการอีกเชนกัน แตเสริมดวยเรื่องของ
การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนการบริการวิชาการ ทั้งยังสงเสริม เรื่องศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ซึ่ง
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เปนการรวมกันจัดทํามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่ง
สอดคลองกับประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โดย ประกอบดวย 5 มาตรฐาน ไดแก
ดานผลลัพธผูเรียน ดานการวิจัยและนวัตกรรม ดานการบริการวิชาการ ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และ
ดานการบริหารจัดการ เชนกัน
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นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ก็ยังตองคํานึงถึง มาตรฐานอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ที่มีแผนในการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒ นาบุคลากรที่มี คุณภาพสามารถ
ปรับตั วสํา หรับ งานที่ เกิดขึ้นตลอดชีวิตพั ฒนาศักยภาพอุดมศึ กษาในการสรางความรูและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขี ด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศในโลกาภิวัตน สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่นไทย โดยใชกลไก
ของธรรมาภิบาลทางการเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ
ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ ในการพัฒนาบุคลากรอุดมศึกษา จะตองมุงเนนไปที่ประสิทธิภาพของ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาใหรองรับการรวมตัวของกลุมประชาคมอาเซียน ประกอบกับมาตรฐานการอุดมศึกษา
ป พ.ศ.2557 ที่มีการพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา เชน ตัวบงชี้ อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก รอยละ 40 และตัวบงชี้อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รวมกัน รอยละ 60 ขึ้นไป ซึ่งในสวน
นี้เปนการมองการพัฒนาในภาพรวมที่ตองการสรางมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยอาศัยตัวชี้วัดดาน
ศักยภาพของอาจารย ที่สามารถมองในทางออมไดวาเปนการพัฒนาความพรอมสูการพัฒนาผูเรียนในทางออมได
เชนกัน โดยอาศัยความเชี่ยวชาญและความชํานาญของผูสอน และยังเพื่อใหมีศักยภาพรองรับและสอดคลองกับ
สรางงานวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนบริการวิชาการตางๆ
และเมื่อพิจารณาถึงจุดนี้ จะพบวา ภาพรวมคือ ความตองการเรื่องการพัฒนาการศึกษา และผูเรียน ผาน
การยกระดับคุณภาพในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน ไมวาจะเปนอาจารย
ซึ่ ง เป น บุ ค ลากรสายวิ ช าการ ที่ มี ห น า ที่ แ ละเกี่ ย วข อ งโดยตรง ซึ่ ง เป น ตั ว ชี้ วั ด และตั ว ขั บ เคลื่ อ นที่ สํ า คั ญ ใน
กระบวนการพัฒนา นอกจากนี้บุคลากรสายสนับสนุนก็เปนอีกหนึ่งฟนเฟองที่จะชวยใหกลไกการพัฒนาการศึกษา
บรรลุเปาหมาย เพราะเปนอีกปจจัยที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนเชนกัน
ดังนั้น บุคลากรทั้ง 2 กลุมนี้ ตองถูกกําหนดใหมีศักยภาพที่จําเปน ซึ่งไดมีมาตรฐานกําหนดไวแลว ไดแก
มาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปน สําหรับตําแหนงขาราชการ
พลเรื อนในสถาบันอุดมศึก ษา ก.พ.อ. ที่ ไดกํ า หนดความรู ความสามารถ ทัก ษะและสมรรถนะที่ จํา เปนสํ าหรั บ
ตําแหนงบุคลากรทุกประเภทในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแตสมรรถนะหลัก คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากร
ทุกตําแหนงที่ตองมี และสมรรถนะเฉพาะตามงานที่ปฏิบัติ หมายถึง คุณลักษณะทางพฤติกรรมเฉพาะสายงานหรือ
ตําแหนงหนาที่ เพื่อสงเสริมการปฏิบัติภารกิจตามหนาที่ไดดียิ่งขึ้น ตลอดจนสมรรถนะทางการบริหาร หมายถึง
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมเฉพาะตําแหนงประเภทผูบริหารเพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริการใหสามารถ
ปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีมาตรฐานดานทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน ประกอบดวยการใช
คอมพิวเตอร, การใชภาษาอังกฤษ, การคํานวณ และการจัดการขอมูล
ดวยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเอง ไดออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง การกําหนด
สมรรถนะสําหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2562 ซึ่งประกอบดวย 1. สมรรถนะหลัก และ 2.
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ไมวาจะเปน สําหรับบุคลากรประเภทวิชาการ, สนับสนุนวิชาการ และ
ประเภทบริหาร ไวเชนกันตามรายละเอียดที่กลาวไปแลว เพื่อกําหนดสมรรถนะที่จําเปนสําหรับบุคลากรที่เกี่ยวของ
กับการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับ
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พรอมทั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตางๆ ไดมีการดําเนินการจัดทํา ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 20
ป (พ.ศ.2560 - 2579) ที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
อยู บนฐานความรู ความเขาใจร วมกั น โดยที่ ประชุม อธิการบดี มหาวิท ยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) มีการกํ าหนด
ยุทธศาสตรรวมกัน โดยประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น, ยุทธศาสตร ที่ 2 การ
ผลิตและพัฒนาครู, ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ก็ไดปฏิบัติตามยุทธศาสตรรวมนี้ และยังตระหนักถึงความสําคัญเปนอยางมาก
ซึ่งจะเห็นไดจากผลลัพธที่ออกมาในรูปแบบของ แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อพัฒนาทองถิ่น ระยะ
ที่ 1 พ.ศ.2560 - 2564 ที่สอดคลองตามยุทธศาสตร ทั้ง 4 ดาน โดยในแตละยุทธศาสตรจะมีกลยุทธที่เดนๆ ซึ่งตอง
อาศัยบุคลากรที่จะเปนตัวแปรหลักในการขับเคลื่อน ตามแตละยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น มีกลยุทธบูรณาการความรวมมือกับทองถิ่น ทั้งการจัดการเรียนการสอน
การวิจัยของนักศึกษา และการพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู มีกลยุทธปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร หลักสูตรศึกษาศาสตร และ
กระบวนการผลิตใหมีสมรรถนะเปนเลิศ เปนที่ยอมรับดวย School Integrated Learning, สอดคลองกับความ
ตองการของประเทศ และพัฒนาสมรรถนะของครูใหมีความเปนมืออาชีพ
ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา มีกลยุทธปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหทันสมัยและพัฒนา
หลักสูตรใหมในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาทองถิ่นสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ และ
พัฒนาศักยภาพผูสอนใหเปนมืออาชีพ
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มีกลยุทธสงเสริมบุคลากรที่เปนคนดีและคนเกงใหพัฒนา
และแสดงออกถึงความรู ความสามารถ และศักยภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัยและทองถิ่นอยางเต็มที่
ดังนั้นจะพบวา ยุทธศาสตรที่ 1 - 4 ยอมเกี่ยวของกับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน จะตองมี
การพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใหสอดคลองและสงเสริมใหยุทธศาสตรดังกลาวสามารถบรรลุเปาหมายได และ
เมื่อหลอมรวมกันระหวางบริบทตางๆ ตั้งแตแผนการศึกษาแหงชาติ(พ.ศ.2560 - 2579), ประกาศกระทรวง
ศึ กษาธิการ เรื่ อ ง มาตรฐานการอุดมศึ กษา พ.ศ.2561, มาตรฐานการศึกษาของมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏ, มาตรฐาน
อุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, มาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรู ความสามารถ
ทัก ษะ และสมรรถนะที่ จํา เป น สํ า หรั บ ตํ า แหน ง ข า ราชการพลเรื อนในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ก.พ.อ., ยุ ทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579) และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อพัฒนา
ทองถิ่น ระยะที่ 1 พ.ศ.2560 - 2564 จึงทําใหตองคํานึงถึงบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการศึกษาและการ
จัดการเรียนการสอนทั้งทางตรงและทางออม เพื่อทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี จึงจําเปนตองพัฒนาศักยภาพของคนใน
องคกร นอกจากนี้ยังมีการศึกษาทําความเขาใจในสวนของขอมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกอบกับการ
สํารวจขอมูลความตองการการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (พ.ศ.2563 - 2567) และตระหนักถึงมาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตลอดจนการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ธนบุรี เพื่อการ
รองรั บและใหมีความเหมาะสมต อการดํ าเนิ นการเพื่ อ การพั ฒ นาการศึ กษาทั้ ง บุคลากรที่เ กี่ ยวข องไม วาจะเปน
อาจารย หรือพนักงานสายสนับสนุนที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตระหนักถึง
การพัฒนาคนในสวนนี้ เพื่อใหมีความพรอมและศักยภาพตามที่ตองการ และตระหนักถึงความสําคัญในสวนนี้ จึงได
มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเกิดขึ้นนั่นเอง
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กรอบแนวคิดในการพัฒนาแผนการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567)
แผนการศึกษาชาติ (2560-2579) ยุทธศาสตร์ที 6 เป้ าหมายที 2,5
ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การเรื อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที 1,2,3,4,5
มาตรฐานการอุดมศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที 2 (พ.ศ.2551-2565)
2.มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.257 มาตรฐานที 1,2,3,4,5
แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานแนวทางการกําหนดความรู ้
ความสามารถทักษะและสมรรถนะทีจําเป็ สําหรับตําแหน่งข้าราชการ
พลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
แผนปฎิบตั ิการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพือพัฒนาท้องถินระยะที 1
(พ.ศ.2560-2564)

แผนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ระยะ 5 ปี
พ.ศ. 2563-2567

ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (พ.ศ.2563-2567)
ข้อมูลความต้องการการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
(พ.ศ.2563-2567)
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ผลการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ภาพที่ 9 กรอบแนวคิดในการพัฒนาแผนการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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สว นที่ 3
แผนพัฒนาบุคลากร
3.1 ขอมูลบุคลากรประกอบการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรปพ .ศ.2563-2567
3.1.1 อัตราเกษียณอายุราชการของบุคลากรสายวิช าการ
ในระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2563 -2567 มหาวิท ยาลัยราชภัฏ ธนบุรี จะมี บุคลากรสายวิ ชาการ
ที่เกษียณอายุราชการ รวม 24 คน โดยบุคลากรที่เกษียณสวนมากเปนขาราชการ โดยในจํา นวนผูที่จะเกษียณ
ทั้งหมดนี้เปนผูมีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย จํานวน 15 คน และเปนบุคลากร
ซึ่ งมี คุ ณวุฒิ ก ารศึ กษาระดั บปริ ญญาเอก จํ า นวน 14 คน หากไม มี การพั ฒ นาตํ า แหน ง ทางวิ ชาการและคุ ณวุ ฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกของบุคลากรสายวิชาการเพื่อมาทดแทน จะสงผลทําใหจํานวนบุคลากรที่มีตําแหนงทาง
วิชาการในระดับตางๆ และคุณวุฒิปริญญาเอกลดลงเชนกัน
สรุปจํานวนบุคลากรสายวิชาการที่จะเกษียณอายุราชการ จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่มีตําแหนง
ทางวิชาการที่ จะเกษี ยณอายุร าชการ และจํ านวนบุคลากรสายวิชาการที่มี คุณวุฒิ ป ริ ญญาเอกที่ จะเกษี ยณอายุ
ราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2567 จําแนกตามหนวยงาน ดังตารางที่ 19 20 และ 21
ตารางที่ 19 จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่จะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ถึง 2567
จําแนกตามหนวยงาน (ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562)
หนว ยงาน
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รวมทั้งสิ้น

ปงบประมาณ / จํานวนที่เกษียณ
2563
2
2
1
5

2564
3
1
4

2565
1
2
3

2566
2
3
3
1
9

รวม
2567
2
1
3

6
7
8
3
24

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

ปงบประมาณ / จํานวนที่เกษียณ
2563
1
2
3

2564
3
1
4

2565
1
1

2566
1
3
1
5

2567
1
1
2

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

ปงบประมาณ / จํานวนที่เกษียณ
2563
2
1
3

2564
3
1
4

2565
2
2

2566
1
2
3

2567
1
1
2

รวม
4
5
3
2
14

จากขอมูลอัตราของจํานวนบุคลากรสายวิชาการที่จะเกษียณอายุราชการในระหวางปงบประมาณ
พ.ศ.2563 -2567 แสดงใหเห็นถึงจํานวนที่จะลดลงของบุคลากร สายวิชาการ ทั้งบุคลากรที่มีตําแหนงทางวิชาการ
และบุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ซึ่ งหนวยงานตางๆจะต องคํานึงถึงและเรงสงเสริมเพื่อพัฒ นาบุคลากรของ
หนวยงานตนเองเพื่อทดแทนบุคลากรที่เกษียณในปตาง เพื่อใหจํานวนของบุคลากรในหนวยงานของตนเองและใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยไดเปนไปตามมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว

3.1.2 ขอมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิช าการ
บุคลากรสายสนั บสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ธนบุรี ขอมู ล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
มีจํานวน 233 คน จําแนกประเภทเปนขาราชการ 12 คน ขาราชการบํานาญ 3 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 155 คน
พนักงานราชการ 13 คน ลูกจางประจํา 15 คน และลูกจางชั่วคราว 35 คน เมื่อจําแนกตามหนวยงานตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยแลว รายละเอียดดังในตารางที่ 22
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ตารางที่ 22 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จําแนกตามหนวยงาน
และประเภทบุคลากร (ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562)
หนว ยงาน
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี สมุทรปราการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนาระบบบริหาร
กองคลังและพัสดุ
กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ
กลุมตรวจสอบภายใน
กลุมงานกฎหมายและวินัย
กลุมงานรายได ทรัพยสินฯ
รวมทั้งสิ้น

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

ลูกจาง
ประจํา
1
1
-

ลูกจาง
ชั่ว คราว
5
1
5

รวม
10
11
9
13
9

2
1

-

12
16

2

-

6
7

20
26

1
2
1
5
12

3
3

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

1
1
2
2
3
13

10
1
1
1
15

1
8
1
1
35

4
10
36
15
9
7
17
28
2
2
3
233

หมายเหตุ การนับจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประเภทลูกจางชั่วคราว ไมนับรวมตําแหนงคนสวน
แมบาน และคนขับรถยนต ซึ่งมีคุณวุฒิแรกบรรจุในการปฏิบัติงานต่ํากวาปริญญาตรี และมีระยะเวลา
ในการทําสัญญาจางไมเกิน 1 ป
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3.2 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (SWOT Analysis)
ไดมีการวิเคราะหจุดเดน จุดดอย โอกาสและอุปสรรค ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีรายละเอียด พอ
สังเขปดังนี้
3.2.1 จุดเดน
1. เปนมหาวิทยาลัยที่มีประวัติศาสตร ชื่อเสียงมานาน
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ เปนพื้นที่การจัดการศึกษาเดียวกัน
โดยการรับรองของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีทําเลที่ตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร การคมนาคมสะดวก แมจะมีพื้นที่จํากัด
แตอาจารยและนักศึกษามีความสัมพันธใกลชิด เกิดความอบอุน
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการมีสถานที่กวางขวาง เปนมหาวิทยาลัยของรัฐแหงเดียวใน
จังหวัดสมุทรปราการ สามารถรองรับนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษไดจํานวนมาก
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการมีศักยภาพเชิงพื้นที่ เปนทําเลที่ตั้งของ ภาคอุตสาหกรรม
ระเบียนเศรษฐกิจเขตพื้นที่พิเศษ เปดโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชนในวัยทํางานและประชากร
ในชุมชนทองถิ่นไดจํานวนมาก
6. สามารถจัดการศึกษา และพัฒนาทองถิ่นในรูปแบบที่หลากหลายที่สนองความตองการของผูเรียนและ
ชุมชนทองถิ่น
7. มีนโยบายและงบประมาณแผนดินในการสงเสริมการพัฒนาทองถิ่น การผลิตและพัฒนาครู
การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามพระราโชบาย
8. มหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาผานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ ไดรับการรับรอง
มาตรฐานหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกหลักสูตร
9. มีคณะและสาขาวิชาเปดสอนที่หลากหลาย
10. มีการฝกวิชาชีพและปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนครูในหลักสูตรสาขาวิชาของคณะครุศาสตร
11. มีการผลิตครูที่มีคุณภาพ
12. มีโรงเรียนสาธิตและโรงเรียนเครือขายที่ใหนักศึกษาฝกงานและอาจารยนิเทศกอยางเปนระบบ
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ มีหอพักนักศึกษา พรอมที่จะจัดการและผลิตครูในระบบปด
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ มีอาคารอุตสาหกรรมบริการเปนสถานฝก ประสบการณ
มีครุภัณฑพรอมที่จะจัดการศึกษาในสาขาอุตสาหกรรมบริการ
15. สามารถหารายได จากโรงแรมและหองประชุมของอาคารอุตสาหกรรมบริการ
16. อาจารย ประจําสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีตําแหนงทางวิชาการ แนวโนมที่จะเพิ่มมากขึ้น
17. มีอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะสรรหาอาจารยประจําในสาขาวิชาที่เปนความ
ตองการของประเทศและคุณวุฒิปริญญาเอกที่เปนศักยภาพ
18. มีกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อสนับสนุนบุคลากรใน การศึกษาตอและการทํา
ผลงานทางวิชาการที่สูงขึ้น ที่เปนศักยภาพและที่มีความจําเปน
19. มีงบพัฒนาอาจารย และบุคลากรจัดสรรให แก คณะและหนวยงานตาง ๆ
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20. มีนโยบายในการสงเสริมการพัฒนาบุคลากร ทั้งดานการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกและการเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา
21. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีสัดสวนสูงเมื่อเทียบกับบุคลากรสายวิชาการ สามารถปฏิบัติงาน
สนับสนุนวิชาการไดอยางเต็มที่
22. มีกรอบอัตรากําลังสายสนับสนุนวิชาการที่อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย สามารถสรางเสนทาง
ความกาวหนาแกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในอนาคต
23. มีนโยบายและงบประมาณในการสงเสริมการพัฒนาดานการวิจัย ทั้งการตีพิมพเผยแพร งานวิจัย การ
นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือวารสารที่เปนยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
24. มีวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่อยูในฐานขอมูล TCI ฐาน 1
และ 2 ตามลําดับ
25. มีคาเลาเรียนที่เหมาะสม
3.2.2 จุดดอย
1. รายไดของของมหาวิทยาลัยมีแนวโนมจะลดลงเนื่องจากนักศึกษาลดลง
2. รายไดของของมหาวิทยาลัยสวนใหญ มาจากการจัดการศึกษา รายได ที่มาจากการ วิจัย การ บริการ
วิชาการยังมีนอยมาก
3. มีวัฒนธรรมองคกรที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย
4. ในภาพรวม นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษคอนขางต่ํา
5. จํานวนอาจารย มีมากขึ้นในสาขาวิชาเดิม ๆ ในขณะที่จํานวนนักศึกษาที่มีแนวโนม ลดลง
6. นักศึกษามีอัตราการออกกลางคันสูง
7. มีแตการปรับปรุงหลักสูตรเดิมในขณะที่การพัฒนาหลักสูตรใหม ๆเกิดขึ้นนอย
8. แมวาอาจารยประจําจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีตําแหนงทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น แตก็
ยังเปนสัดสวนต่ํากวาเกณฑมาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
9. บางคณะ สาขาวิชาเปดสอนตามความตองการของอาจารย ตามที่ตนเองมีศักยภาพ ความ ตองการที่
จะมีนักศึกษาไม ได ตั้งอยู บนความตองการของประเทศ
10. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการบางสวน ยังมีวัฒนธรรมการทํางานที่ไมเอื้อตอการพัฒนาตนเองและ
การพัฒนางาน ไมชอบการเปลี่ยนแปลง
11. ขาดระบบการติดตามการมีงานทําของบัณฑิตที่ชัดเจน การติดตามใชครบถวนเวลานาน
12. ขาดการวิเคราะหความตองการแรงงานเพื่อวางแผนผลิตบัณฑิต
13. ขาดการปลูกฝงทัศนคติที่ดีและถูกตองของแตละหลักสูตรใหแกนักศึกษา
14. ไมมีแนวปฏิบัติที่ดีของรูปแบบการผลิตครู
15. ขาดการติดตามประเมินคุณภาพการสอนและระบบการพัฒนาของบัณฑิตครูที่ไดงานเปนครู
16. งานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีการตีพิมพ เผยแพร ผลงานในการประชุมวิชาการสวนใหญ จะมี
Impact Factor ไมสูง
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17. พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการเกือบทั้งหมด ยังมีระยะเวลาการปฏิบัติ ไมครบตามเกณฑ
ที่จะเลื่อนระดับตําแหนงได
18. มหาวิทยาลัยและหนวยงานตาง ๆ มีผลงานแสดงถึงความชํานาญงานจํานวนมาก แตขาดการจัดการ
องคความรู ที่ชัดเจนอยางเปนรูปธรรม
19. การประชาสัมพันธภาพลักษณของมหาวิทยาลัย
3.2.3 โอกาส
1. สํานักงบประมาณเริ่มจัดสรรงบประมาณเพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามพระราโชบาย
2. มีนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ Reprofile ตนเอง และ มหาวิทยาลัยมี
แผน Reprofile ที่ผานการเห็นชอบและอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย แลว
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการอยูใกลกับสถาบันการแพทยจักรีนฤบดินทร คณะ
แพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี และมีแผนที่จะสรางศูนยเรียนรู และพัฒนาสุขภาวะผู สูงอายุ
ครบวงจรและบริบาลผูปวยระยะทายติดกับมหาวิทยาลัย เกิดโอกาสที่จะพัฒนาหลักสูตรและการ
บริการวิชาการในดาน สิ่งแวดลอมความปลอดภัย สุขภาพ ผูสูงวัย ฯลฯ
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการอยูใกลกับโครงการลูกพระดาบส เกิดโอกาสที่จะพัฒนา
การบริการวิชาการทางการศึกษาแกทองถิ่น
5. แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการมุงสงเสริมภาคอุตสาหกรรมสิ่งแวดลอมการทองเที่ยว โลจิสติกส เปน
โอกาสใหสาขาวิชาที่เกี่ยวของจะได แสดงศักยภาพในการจัดการศึกษาและพัฒนาทองถิ่น
6. มีมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม DLTV เปนชองทางในประชาสัมพันธ พันธกิจและผลงานตางๆ
ของมหาวิทยาลัย
7. มีโครงการเครือขายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ที่เปนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาสนับสนุนงบประมาณ
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏไดรับการยอมรับวาเปนสถาบันหลักในการผลิตครู
9. นโยบายโครงการผลิตครูคืนถิ่นของกระทรวงศึกษาธิการ
10. โครงการความรวมมือในการผลิตครูของกรุงเทพมหานคร
11. นโยบายการผลิตครูระบบปดของกระทรวงศึกษาธิการ
12. โครงการคูปองพัฒนาครูของกระทรวงศึกษาธิการ
13. นโยบายการสรางนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ
14. มีทุนการศึกษาตอและการฝกอบรมเฉพาะทางเพื่อพัฒนาอาจารยของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และหนวยงานภายนอก
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3.2.4 อุปสรรค
1. อัตราการเกิดของประชากรไทยลดลง สงผลใหเด็กในวัยเรียนโนมลดลง
2. นโยบายพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาเพิ่มสัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษาใหสูงขึ้นจะ เกิดตัวปอนเขาสู
มหาวิทยาลัยลดลง
3. การเปดปดภาคเรียน มีหลายรูปแบบ
4. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษายังไมชัดเจน
5. ไมมีคูมือนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ไดรับการพัฒนาและยอมรับรวมกัน
6. ขาดการบูรณาการที่ชัดเจนระหวางมหาวิทยาลัยสาขาวิชากับมูลนิธิการศึกษาคณะทางไกลผาน
ดาวเทียม และหนวยงานภายนอก
7. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ลงไปสูอาจารยและนักศึกษายังไมทั่วถึง
8. ศักยภาพความเปนครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏไม โดดเดนกวาผูที่จบจากมหาวิทยาลัยของรัฐ
9. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยและโรงเรียนเครือขายขาดการวิเคราะหปญหา
และวางแผนอยางเปนรูปธรรมในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ใหกับโรงเรียนเครือขาย
รายโรงเรียน
10. กระทรวงศึกษาธิการขาดการวิเคราะหปญหาของครูในพื้นที่ที่ตองไดรับการพัฒนา
และจัดลําดับความสําคัญเพื่อจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมใหกับครูในทองถิ่น
3.3 นโยบายการบริหารดานการพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบตางๆ เพื่อสนับสนุน การ
พัฒนาตนเองของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการอยางเพียงพอ เหมาะสม และ
มี คุ ณ ภาพ โดยมี จุ ดมุ ง หมายมหาวิ ท ยาลั ย เกิ ด มาตรฐานการศึ ก ษาและเพื่ อ ให บุ ค ลากรทุ ก เพิ่ ม พู น ความรู
ความสามารถของบุคลากรเอง ซึ่งสามารถนําเอาองคความรูนั้นมาประยุกตในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ซึ่งหากการพัฒนาบุคลากรในทุกๆดานของมหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน จะสงผลใหเกิด
การพัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปน
อยางยิ่ง
ในการดําเนินนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มหาวิทยาลัยตระหนักวาบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัยควรจะตองไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึง
เพื่อใหการดําเนินการตามกิจกรรมสงเสริมและกํากับในแตละดาน สามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยมหาวิทยาลัยจะพัฒนาบุคลากร จํานวน 3 กลุม ที่จําแนกโดยอาศัยหลักเกณฑตามประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง มาตรฐานการจําแนกตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ดังนี้
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1. บุคลากรสายวิชาการ ซึ่งอางอิงจากขอ 2 ของประกาศฉบับดังกลาว วา ตําแหนงวิชาการ เปน
ตําแหนงที่มีหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน การสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยคนควา
ใน
สาขาวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง การใหคําแนะนําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษา การใหบริการทางวิชาการแกสังคม การ
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ ไดแก ตําแหนงดังตอไปนี้ ศาสตราจารย
รอง
ศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย และอาจารย
2. บุคลากรประเภทผูบริหาร ซึ่งอางอิงจากขอ 3 และ 4 ของประกาศฉบับดังกลาว วา ตําแหนง
ประเภทผูบริหาร ไดแก ตําแหนงที่มีอํานาจและหนาที่ในการบริหารงานทั่วไปในสํานักงานอธิการบดีหรือสํานักงาน วิทยา
เขต หรือในฐานะหัวหนาสวนราชการภายในสํานักงานอธิการบดี หรือในฐานะหัวหนาสวนราชการที่มีอํานาจและ
หนาที่ในการบริหารงานทั่วไปในคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ซึ่งแบงสวนราชการตามกฏหมายวาดวยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูงมากหรือสูงมากเปนพิเศษที่ก.พ.อ. กําหนด ซึ่งตําแหนงประเภทผูบริหาร มี 2 ระดับ ดังตอไปนี้ คือ ตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเทา และ ตําแหนงผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา
3. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งอางอิงจากขอ 5,6,7 และ 8 ของประกาศฉบับดังกลาว วา
สามารถจําแนกเปน
3.1 ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ไดแก ตําแหนงปฏิบัติงานที่มีลักษณะเปนงานวิชาชีพที่
ตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาซึ่งไมอาจมอบหมายใหผูมีคุณวุฒิดานอื่นปฏิบัติงานแทนได
3.2 ตํ า แหน ง ประเภทเชี่ ย วชาญเฉพาะ ได แ ก ตํ า แหน งปฏิ บัติ ง านที่ มี ลัก ษณะเปน งาน
เชี่ยวชาญเฉพาะตามภารกิ จหลัก ของหนวยงาน และจะต องปฏิ บั ติโ ดยผู สํ า เร็จการศึ กษาในระดั บปริ ญญาที่ มี
ความสามารถและมีประสบการณเปนอยางสูงเฉพาะดาน ซึ่ง จากตําแหนง ประเภทวิชาชีพ เฉพาะและเชี่ยวชาญ
เฉพาะ มี 5 ระดับ ไดแก ระดับปฏิบัติการ ,ชํานาญการ ,ชํานาญการพิเศษ ,เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ
3.3 ตําแหนงประเภททั่วไป ไดแก ตําแหนงในฐานะผูปฏิบัติงานที่ตองใชผูสําเร็จการศึกษา
ระดั บ ต่ํ า กว า ปริ ญ ญาตรี เ พื่ อ ปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ ข องตํ า แหน ง นั้น โดยมี ก ารจํ า แนกตามลั ก ษณะหน า ที่ ค วาม
รับผิดชอบและคุณภาพของงานเปนหลัก หรือตําแหนงอื่นที่กําหนดใหเปนประเภททั่วไปตามประกาศฉบับดังกลาว
ซึ่งตําแหนงประเภททั่วไป มี 3 ระดับ ไดแก ปฏิบัติงาน ,ชํานาญงานและชํานาญงานพิเศษ
โดยการพัฒนาบุคลากรทั้งสามกลุมนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเห็นวาเพื่อใหเกิดความสําเร็จและ
เปนไปตามเปายุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย จะตองดําเนินการพัฒนาบุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 ดาน
ดังนี้
ดานที่ 1 การพัฒนาดานการดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
การพัฒนาดานนี้มหาวิทยาลัยจะเนนการพัฒนาเพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดดํารงตําแหนงที่
สูงขึ้นตามสายการปฏิ บัติงาน กล าวคือ สายวิชาการ มีเปาหมายในการพัฒ นาเพื่อ ใหบุคลากรได ดํารงตํ าแหนง
ทางวิชาการ สวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นและกาวขึ้นสูประเภท
ผูบริหาร
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ดานที่ 2 การพัฒนาดานคุณวุฒิการศึกษา
การพัฒนาดานนี้มหาวิทยาลัยจะเนนการพัฒนาเพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดพัฒนาคุณวุฒิ
การศึกษา กลาวคือ สายวิชาการ มีเปาหมายในการพัฒนาเพื่อใหบุคลากรมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
สวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีคุณวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นโดยเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและความตองการของ
มหาวิทยาลัย
ดานที่ 3 การพัฒนาดานสมรรถนะตามการปฏิบัติงาน
การพัฒนาดานนี้มหาวิทยาลัยจะเนนการพัฒนาเพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดพัฒนาสมรรถนะ
ตามการปฏิบัติงาน กลาวคือ สายวิชาการ มีเปาหมายในการพัฒนาสมรรถนะตางๆ ที่สามารถนํามาประยุกตใชใน
การเรียนการสอน สวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามตําแหนงของตนเอง
ในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสามกลุมเพื่อใหเกิดการพัฒนาทั้งสามดานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรีไดกําหนดรูปแบบของเครื่องมือตางๆ ซึ่งเปนตัวอยางเครื่องมือพัฒนาบุคลากรเพื่อใหหนวยงานสามารถ
นําไปใชในการพัฒนาบุคลากรตามระดับ ดังนี้
เครื่องมือการ
พัฒ นาบุคลากร
1.การสอนงาน
(Coaching)

ลักษณะเฉพาะ

วัตถุประสงค /เปาหมาย

เนนอธิบายรายละเอียดของงาน
ไมจําเปนจะตองอยูในภาคสนาม
เทานั้น อาจจะเปนการสอนงาน
นอก ภาคสนาม โดยสวนใหญ
หัวหนางาน โดยตรงจะ
ทําหนาที่สอนงานใหกับบุคลากร

1.เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางาน ผูสอนชี้ใหเห็น
แนวทางแกไข และให บุคลากรคิดแกไขปญหาตอเอง
2. เพื่อพัฒนาอาชีพเปนการเตรียมให พรอมกอนที่จะ
เลื่อนตําแหนง ผูสอนตองทบทวนผลงาน ความสามารถ
ที่มีอยูและกําหนด เปาหมายในการสอนงาน โดย
เนนการพัฒนาความสามารถใน ตําแหนงที่บุคลากรจะ
เลื่อนขึ้นไป. เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ผูสอนจะตองคนหาความสามารถที่
โดด เดน/ ที่ตองปรับปรุง และจัดลําดับ ความสําคัญของ
ความสามารถที่จะตอง พัฒนา หรือตองการเสริม
และพัฒนา

กลุมบุคลากร
ที่เปนเปาหมาย
1.บุคลากร
ประเภท
ผูบริหาร
2.บุคลากรสาย
วิชาการ
3.บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการ
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เครื่องมือการ
พัฒ นาบุคลากร
2.การฝกอบรม
ในขณะ ทํางาน
(On the Job
Training :
OJT)

3.โปรแกรม
พี่เลี้ยง
(Mentoring
Program)

4.การหมุนเวียน
งาน
(Job
Rotation)

ลักษณะเฉพาะ

วัตถุประสงค /เปาหมาย

เนนการฝกอบรมในภาคสนาม
ฝกปฏิบัติ จริง โดยมีผสู อนที่
เปนหัวหนางานหรือ บุคคลที่ได
รับมอบหมายใหทําหนาที่
ประกบเพื่ออธิบายและชี้แนะ
ซึ่ง เครื่องมือนี้จะเกิดประโยชน
ได ถาใชคูกับ การสอนงาน

กลุมบุคลากร
ที่เปนเปาหมาย

ใชสําหรับบุคลากรใหมที่เพิ่งเขามา ทํางาน สับเปลี่ยน
โอนยาย เลื่อน ตําแหนง มีการปรับปรุงงานหรือตอง
อธิบายงานใหม ๆ เพื่อสอนใหบุคลากรทราบและเรียนรู
เกี่ยวกับคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) คูมือการทํางาน
(Manual) ระเบียบปฏิบัติที่เกีย่ วของกับการทํางาน
(Rules & Regulation) หรือเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อให
บุคลากรสามารถทํางานตามทีไ่ ดรบั มอบหมายไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
เนนพัฒนาเรื่องจิตใจ
1. เพื่อดูแลและรักษาบุคลากรใหม ใหสามารถปฏิบัติ
การปรับตัว การทํางานรวมกับ งานรวมกับทุกคนในองคการไดอยางมีความสุข สามารถ
ผูอื่นภายในองคการ องคการ
ปรับตัวเขากับองคการ เพื่อนรวมงานและสภาพแวดลอม
บางแหงเรียก Buddy Program ในการทํางานทีแ่ ตกตางจากองคการเดิมไดอยางมี
ซึ่งบุคลากรจะมีพี่เลี้ยงที่ไดรับ ประสิทธิภาพ โดยมีพี่เลี้ยงทําหนาที่ในการสราง
คัดเลือกให ดูแลเอาใจใส และ ความสัมพันธ ความคุนเคย และบรรยากาศทีด่ ีใน
พูดคุยกับบุคลากร อยางไม
การทํางาน รวมทั้งเปนแบบอยาง (Role Model)
เปนทางการ
ที่ดีใหแกบุคลากรใหม
2. เพื่อชวยบุคลากรที่กําลังจะปรับตําแหนงใหเติบโตขึ้น
ในองคการ พี่เลี้ยงจะทําหนาที่ใหขอมูลที่เปนประโยชน
ในการทํางานรวมถึงขอควรระวังและความขัดแยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากงานใหมที่ไดรับมอบหมาย

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

เนนใหบุคลากรเวียนงานจาก
งานหนึง่ ไปยังอีกงานหนึง่
เพื่อเรียนรูงานนั้น ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด โดยสวน
ใหญ มักใชเปนเครื่องมือใน
การพัฒนาความสามารถของ
ผูบริหารกอนการปรับตําแหนง/
ระดับ

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

เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรใหเกิดการทํางาน
ที่หลากหลายดาน เปนการเสริมสรางประสบการณของ
บุคลากรใหเรียนรูงานมากขึ้น จึงเหมาะสําหรับบุคลากร
ที่เตรียมความพรอมในการ รับผิดชอบงานที่สูงขึ้น หรือ
เปนกลุมคนที่มีผลงานดีและมีศักยภาพสูง (High
Performance and High Potential)

1.บุคลากร
ประเภท
ผูบริหาร
2.บุคลากรสาย
วิชาการ
3.บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการ
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เครื่องมือการ
พัฒ นาบุคลากร
5.การมอบหมาย
โครงการ
(Project
Assignment)

ลักษณะเฉพาะ
เนนการมอบหมายใหบุคลากร
รับผิดชอบโครงการระยะยาว
ไม สามารถทําใหเสร็จภายในวัน
หรือสอง วัน เปนโครงการพิเศษ
ที่บุคลากรจะตองแยกตัวจาก
เดิมที่เคยปฏิบัติหรือ เปน
โครงการที่เพิ่มขึ้นจากงาน
ประจําที่รับผิดชอบ

6.การเรียนรู
เนนการฝกฝนฝกปฏิบัติดวย
ดวยตนเอง
ตนเองจาก แหลง/ ชองทาง
(Self-Learning) การเรียนรูตาง ๆ เชน อาน
หนังสือ หรือศึกษาระบบงาน
จาก Work Instruction หรือ
คนควาขอมูล ผาน Internet
หรือเรียนรูจาก eLearning
หรือ สอบถามผูรู

วัตถุประสงค /เปาหมาย

กลุมบุคลากร
ที่เปนเปาหมาย

เพื่อใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะหหาจุดแข็งและ
จุดออนของบุคลากรจากโครงการ ที่มอบหมายให
บุคลากรไปปฏิบัติ เปน เครื่องมือในการฝกทักษะใน
การทํางาน (Skill-based) โดยเฉพาะทักษะเฉพาะ
ดานที่เกี่ยวของในงานนั้น บางองคการ นํามาใชใน
การเลื่อนระดับ ตําแหนงงาน การคัดเลือกหาบุคลากร
ดาวเดนและการหาผูสืบทอดทายาทตําแหนงงาน

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

เพื่อใหบุคลากรมีความรับผิดชอบในการ เรียนรูและ
พัฒนาตนเอง โดยไมจําเปนตองใชชวงเวลาในการ
ปฏิบัติงานเทานั้น บุคลากรสามารถแสวงหาโอกาสเรียน
รูไดดวยตนเองผานชองทางการเรียนรูและสื่อตาง ๆ
ที่ตองการได วิธีนี้เหมาะกับบุคลากรที่ชอบเรียนรูและ
พัฒนาตนเองอยูเสมอ (Self-Development)
โดยเฉพาะกับ บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีและมี
ศักยภาพในการทํางานสูง (Talented People)

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

จากเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรตางๆ ทั้ง 6 เครื่องมือดังกลาวขางตนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ไดนํามาเปนตัวอยางในการพัฒนาบุคลากรทั้งสามกลุมเพื่อพัฒนาใหมีความกาวหนาทั้งสามดาน ไดแก การพัฒนา
ดานการดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น การพัฒนาใหมีคุณวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น และการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
โดยมหาวิท ยาลั ยมุ ง หวัง ใหหน วยงานต างๆ ของมหาวิทยาลั ยไดนํา เอารู ปแบบของเครื่ องมื อต า งๆ ไปสง เสริ ม
การพัฒนาบุคลากรของหนวยงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหบุคลากรของหนวยงานตนเองมีการพัฒนาศักยภาพในการ
ทํางานอันจะสงผลใหการดําเนินการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น พรอมทั้งยังทําใหการ
ดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว ซึ่งหากหนวยงานใดเห็นวาเครื่องมืออื่นๆ ที่
นอกเหนือจากเครื่องมือที่มหาวิทยาลัยได ยกมาแสดงไวก็สามารถนํามาใชเปนเครื่ องมือเพื่อพัฒนาบุคลากรของ
ตนเองเพื่อใหเกิดการพัฒนาไดเชนเดียวกัน
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จากนโยบายการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่ไดกําหนดไวเพื่อพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ พรอมทั้งใหหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย สามารถนํา
นโยบายการพัฒนาบุคลากรทั้งสามดานไปสูการปฏิบัติของหนวยงานตางๆ ไดอยางสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน
โดยมหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่มีเปาประสงคเพื่อใหเกิดการจัดการที่
มีประสิทธิภาพและคลองตัวในการบริหารงานดานตางๆ โดยมีกลยุทธสงเสริมบุคลากรที่เปนคนดีคนเกงใหพัฒนา
และแสดงออกถึงความรู ความสามารถและศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและทองถิ่นอยางเต็มที่และมีมาตรการ
ของกลยุทธ คื อ การจัดทํ าแผนพั ฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ธนบุรี และเพื่อใหเกิ ดความชัดเจนของ
แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจึงไดกําหนดกลยุทธ ดังนี้
กลยุทธที่ 1 การบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร ประกอบดวยการดําเนินการ ดังนี้
1.1 กองทุนพัฒนาบุคลากร โดยมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อ
ดําเนินการบริหารกองทุนในรูปของคณะกรรมการ โดยใหการดําเนินการเปนไปตามระเบียบ ประกาศ ของกองทุน
พั ฒ นาบุค ลากร ซึ่ งคณะกรรมการกองทุ นพั ฒ นาบุ ค ลากร จะมี หนา ที่ ในการพิจารณาเพื่ อให การสนั บสนุ นทั้ ง
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ในกรณีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากร เชน การใหทุนศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท การใหทุนไปฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนความรู รวมถึงการ
จัดทําและเสนอผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ รวมถึงการพิจารณารางวัลตอบแทนในการดําเนินการ จัดทํา
เอกสารเพื่อเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ดังนี้
 ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 40,000 บาท
 ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 80,000 บาท
 ระดับศาสตราจารย จํานวน 120,000 บาท
1.2 การจั ดสรรงบประมาณพั ฒ นาบุ คลากร โดยมหาวิ ท ยาลัยมี การจั ดสรรงบพัฒ นา
บุคลากร ใหเพื่อสนับสนุนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ โดยใหบุคลากรพัฒนาตนเองตามภาระ
การปฏิบัติงานของตนเอง รวมถึงการพัฒนาตามความสนใจที่สอดคลองกับบทบาทและภาระหนาที่งานที่รับผิดชอบ
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จํานวน 5,000 บาท/คน/ปงบประมาณ รวมถึงการที่มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดสง
บุคลากรในทุกระดับฝกอบรมกับหนวยงานภายนอกเพื่อเขารวมการพัฒนาซึ่งไดจัดขึ้นตามหัวขอการพัฒนาตางๆ
1.3 การสรรหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน โดยมหาวิทยาลัยจะดําเนินการสรรหาบุคลากร
ประเภทต างๆ ทั้ งสายวิชาการและสายสนับสนุ นวิ ชาการ เพื่ อใหบุ คลากรที่ม หาวิทยาลัยสรรหาเข ามาสามารถ
ปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งเหมาะสม ก อ ให เ กิ ด การสร า ง พั ฒ นา และถ า ยทอดงานให กั บ บุ ค ลากรอื่ น ๆ ได อ ย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพอย า งเหมาะสมที่ สุด โดยมหาวิ ท ยาลั ย มี แ นวทางในการสนั บ สนุ นการจั ด จ า งบุ ค ลากรเพิ่ ม เติ ม
ในดานตางๆ ดังนี้ สายวิชาการ มหาวิทยาลัยมีการจัดจางบุคลากรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ และผูที่มีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกเพื่อรักษาจํานวนของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัย สวนสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจางผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ เพื่อใหเขามาปฏิบัติงานพรอมทั้งวางแผนและพัฒนา
ระบบการปฏิบัติงานในดานภารกิจสนับสนุนของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งพัฒนากระบวนการเพื่อดําเนินการในการ
สรรหาบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการผานกลไกการพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่ อ
พิ จ ารณากํ า หนดขั้ นตอนให เ กิ ด ความเหมาะสมและให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ซึ่ ง คณะกรรมการ
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ดําเนินการจะกําหนดกระบวนการสรรหาดวยวิธีที่หลากหลายในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เพื่อให หนวยงาน
ตางๆ มีบุคลากรในการปฏิบัติงานตามภารกิจอยางเพียงพอและเหมาะสมตามความจําเปน
กลยุทธที่ 2 การพัฒนาผูบริหาร ประกอบดวยการดําเนินการ ดังนี้
สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรที่จะกาวขึ้นสูตําแหนงประเภทผูบริหาร พัฒนาสมรรถนะ
และทักษะในการบริหาร ผานโครงการพัฒนาทักษะดานการบริหาร และโครงการจัดสงบุคลากร อบรม สัมมนา เพื่อ
พัฒนา สมรรถนะและทักษะดานการบริหาร ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานกําหนด ตําแหนงประเภทผูบริหาร
ระดับผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเทา และระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา ที่กําหนดวาตอง มี
ประสบการณเกี่ยวของกับงานและระยะเวลาของตําแหนงที่จะแตงตั้งตามที่สภาอุดมศึกษากําหนด และตองผาน
การอบรมหลั ก สู ตรที่ ก.พ.อ.รั บรอง หรื อผา นการอบรมหลั ก สู ตรตามกรอบมาตรฐาน
หลั ก สู ตรการ
บริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง ที่ ก.พ.อ.กําหนดและรับรองหนวยจัด เชน การฝกอบรมหลักสูตร
การ
บริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง (สายสนับสนุน) เปนตน
กลยุทธที่ 3 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ประกอบดวยการดําเนินการ ดังนี้
3.1 สนับสนุนกระบวนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในระดับ ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย โดยดําเนินการในรูปแบบตางๆ พรอมทั้งพัฒนากระบวนการสนับสนุนใน การ
ดําเนินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหตอเนื่องและเปนระบบ ทั้งในรูปแบบของการฝกอบรม การสัมมนา
การศึกษาดูงาน และการจัดหาพี่เลี้ยง รวมถึงพัฒนาสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงาน ๆ เพื่อใหมีแรงผลักดันในการดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ เชน การพัฒนากฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ อีกทั้งควบคุมให
มีภาระงานเปนไปตามมาตรฐานภาระงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและ/หรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด โดยใหปฏิบัติการสอนในภาคปกติใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด และ
สอนในภาคพิเศษดวยจํานวนคาบที่เหมาะสม และกําหนดใหการดําเนินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเปน
หนาที่หลักของสายวิชาการ
3.2 สนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาใหมีคุณวุฒิวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก โดย
พิจารณาสนับสนุนการศึกษาเพื่อใหมีคุณวุฒิปริญญาเอก เมื่อปฏิบัติงานครบ 1 ป ซึ่งพิจารณาสนับสนุนใหศึกษาใน
หลักสูตรในเวลาและนอกเวลาราชการ ในหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่ไดรับการรับรอง ทั้งนี้การใหความสนับสนุน
ขึ้นอยูกับความจําเปนของมหาวิทยาลัย เมื่อพิจารณาแลวจะตองไมกระทบตอศักยภาพของหลักสูตร การเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัย
3.3 สนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองตอ
รูปแบบการสอนในปจจุบัน เพื่อรองรับรูปแบบการสอนที่มีการบูรณาการความรูที่หลากหลายผานกระบวนการทาง
เทคโนโลยีเพื่อใหสามารถเขาถึงผูเรียนไดทุกกลุมเปาหมาย
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3.4 สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่จําเปนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรีกําหนด ซึ่งประกอบดวยสมรรถนะหลัก ไดแก การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม และการทํางานเปนทีม รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ไดแก ใสใจและพัฒนานักศึกษา ความเขาใจองคกรและระบบราชการ ศิลปะการสื่อสารจูง
ใจ ความผูกพันที่มีตอองคกร การสรางสัมพันธภาพ และการสืบเสาะหาขอมูล
กลยุทธที่ 4 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประกอบดวยการดําเนินการ ดังนี้
4.1 สนับสนุนกระบวนการขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้นในระดับ ชํานาญการ/ชํานาญงาน
หรือระดับ ชํานาญการพิเศษ/ชํานาญงานพิเศษ เปนตน รวมถึงการเปลี่ยนตําแหนงเพื่อใหตรงกับการภาระงานที่
ปฏิบัติในปจจุบันเพื่อใหเกิดความกาวหนาในตําแหนง โดยดําเนินการในรูปแบบตางๆ พรอมทั้งพัฒนากระบวนการ
สนับสนุนในการดําเนินการขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้นใหตอเนื่องและเปนระบบ ทั้งในรูปแบบของการฝกอบรม การ
สัมมนา การศึกษาดูงาน และการจัดหาพี่เลี้ยง รวมถึงพัฒนาสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงาน ๆ เพื่อใหมีแรงผลักดันใน
การดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น เชน การพัฒนากฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น อีกทั้งควบคุมให
มีภาระงานเปนไปตามมาตรฐาน
4.2 สนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาใหมีคุณวุฒิวุฒิการศึกษาระดับที่สูงขึ้น
โดย
พิจารณาสนับสนุนการศึกษาเพื่อใหมีคุณวุฒิที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เมื่อปฏิบัติงานครบ 1 ป ซึ่งพิจารณา
สนับสนุนใหศึกษาในหลักสูตรในเวลาและนอกเวลาราชการ ในหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่ไดรับการรับรอง ทั้งนี้
การใหความสนับสนุนขึ้นอยูกับความจําเปนของมหาวิทยาลัย เมื่อพิจารณาแลวจะตองไมกระทบตอการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน
4.3 สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่จําเปนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรีกําหนด ซึ่งประกอบดวยสมรรถนะหลัก ไดแก การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม และการทํางานเปนทีม รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ไดแก การคิดวิเคราะห การดําเนินการเชิงรุก การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน
ความยืดหยุนผอนปรน ความผูกพันที่มีตอองคกร และความเขาใจผูอื่น
จากนโยบายในการพั ฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีซึ่งมี เปา หมายในการพัฒนาบุค ลากร
จํานวน 3 กลุม คือ บุคลากรประเภทผูบริหาร,บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ทั้ง 3 ดาน
ได แก ด า นการพั ฒ นาการดํ ารงตํ า แหนง ที่ สูง ขึ้ น ด า นการพั ฒ นาคุ ณ วุฒิ การศึ ก ษาที่ สูง ขึ้ น และด า นการพัฒ นา
สมรรถนะตามการปฏิบัติงาน โดยมีกลยุทธสําหรับ การพัฒนา จํานวน 4 กลยุทธ คือ การบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร ,
การพัฒนาผูบริหาร ,การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
3.4 วัตถุประสงคข องแผนพัฒนาบุคลากร
เพื่อใหมหาวิทยาลัยฯมีแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารและพัฒนาบุคลากรภายใต แผนงาน
โครงการ และกิจกรรมที่ผานกระบวนการมีสวนรวมอยางเปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบไดและเปนธรรมใน
ทุก
ระดับ
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3.5 ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหเกิดผลดีตอมหาวิทยาลัยโดยผาน
กลยุทธในการพัฒนา จํานวน 4 กลยุทธ คือ การบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร ,การพัฒนาผูบริหาร , การพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีกระบวนการ
และขั้นตอนในการดําเนินการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ดังตอไปนี้
1. ศึกษาเกณฑมาตรฐานและขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของ ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
2. วิเคราะหสถานการณดวย SWOT Analysis
3. สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากรของแตละหนวยงาน
4. กําหนดกรอบเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรเชิงนโยบาย
5. คณะกรรมการดําเนินการจัดทํารางและรูปเลมแผนพัฒนาบุคลากรจัดทํารางแผนพัฒนาบุคลากร
6. ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อพิจารณาแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อให
ความเห็นชอบ หากไมเห็นชอบ คณะกรรมการดําเนินการจัดทํารางและรูปเลมแผนพัฒนาบุคลากร ดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขรางแผนพัฒนาบุคลากร
7. นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแผนการพัฒนาบุคลากร หากไมเห็นชอบ คณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ดําเนินการปรับปรุงแกไขรางแผนพัฒนาบุคลากร
8. เมื่อสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรเรียบรอยแลว ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร
เพื่อใหบุคลากรรับทราบ
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ภาพที่ 11 ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
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สว นที่ 4
แนวทางการนําแผนสูก ารปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
การนําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสูการปฏิบัติจําเปนตองใหความสําคัญ
ตอการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดการประสานความรวมมือในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมใหสําเร็จตามวัตถุประสงค
ยุทธศาสตร และเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งไดกําหนดวัตถุประสงค
ดังนี้
1. เพื่อเสริมสรางความรู และความเขาใจรวมกันของหนวยงานตางๆ ในเรื่องการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมดานพัฒนาบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. เพื่อปรับกระบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยางเปน
ระบบ
4.1 แนวทางการนําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปสูการปฏิบัติ
เพื่ อ ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ดั ง กลา ว จึ ง กํ า หนดทางการนํ า แผนปฏิ บั ติ ก าร ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 ไปสูการปฏิบัติ ดังนี้
1. สรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจัดทํา
แนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธเพื่อสรางความเข าใจในภารกิ จ เปาหมาย และโครงการ/กิ จกรรมใหกับ
หน วยงาน ได ท ราบถึ ง บทบาทความรั บผิด ชอบของตนที่ จะสนับ สนุ นการดํ า เนิ นงานตามแผนพั ฒ นาบุ คลากร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหสอดคลองกับแนวทางที่กําหนด
3. สงเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับแผนที่มีการกําหนดไว และนําไปสูการพิจารณาการสนับสนุน
ทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. สรางกลไกประสานงานภายในกับหนวยงานใหขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมใหมีความกาวหนาอยาง
ตอเนื่อง และมี การแลกเปลี่ยนขอ มูล จัดเก็ บ เผยแพร และถ ายทอดความรูซึ่งกั นและกั น โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร พรอมจัดทําฐานขอมูลใหสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดงาย
5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ไดรับจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหนวยงาน วามีความสามารถ
ตอบสนองตอวัตถุประสงคของแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งสามารถประเมินผลได
อยางเปนรูปธรรม
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4.2 แผนพัฒนาบุคลากรที่กําหนดจากคาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร
มหาวิ ท ยาลั ยมี นโยบายให แ ต ละคณะดํ าเนิ นการกํ า หนดเกณฑ ข องคา เป า หมายในการพัฒ นา
บุคลากรในดานตางๆ ประกอบดวย ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก
โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายใหจํานวนบุคลากร สายวิชาการของมหาวิทยาลัยมีจํานวนดานการดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ และคุณวุฒิ ก ารศึ ก ษาปริญ ญาเอก เปน ไปตามมาตรฐานอุ ดมศึ ก ษาของสํ า นัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึก ษา และมหาวิทยาลัยได นําคาเปาหมายของแต ละคณะที่ผานการวิเคราะหเปนอยางดีนํามากําหนดเปน
แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และ
ด า นการศึ ก ษาต อ ระดั บ ปริ ญ ญาเอก โดยมี ร ายละเอี ย ด จํ า แนกเป น คณะครุ ศ าสตร , คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร, คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4.2.1 แผนพัฒนาบุคลากรซึ่ง กําหนดจากคาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร ดานการกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ
ภายใตแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระยะ 5 ป (พ.ศ.2563-2567) นี้ แตละคณะ
จะดําเนินการตามเพื่อใหบรรลุซึ่งเปาหมายของการพัฒนาบุคลากรที่ไดกําหนดไว โดยเมื่อสิ้นสุดแผนฯ ปพ.ศ.2567
จะมีจํานวนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ ดังตอไปนี้
- คณะครุศาสตร กําหนดเปาหมายวาจะมี ผูชวยศาสตราจารย, รองศาสตราจารยและ
ศาสตราจารย จํานวน 32 ,13 และ 2 คน ตามลําดับ ซึ่งคิดเปนรอยละ 68.09 , 27.66 และ 4.26 ของบุคลากร
สายวิชาการทั้งหมดในปพ.ศ.2567 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาบุคลากรฯ
- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กําหนดเปาหมายวาจะมี ผูชวยศาสตราจารย,
รองศาสตราจารยและศาสตราจารย 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 ซึ่งคิดเปนรอยละ78.78 , 16.68 และ - ของบุคลากรสาย
วิชาการทั้งหมดในปพ.ศ.2567 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาบุคลากรฯ
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กําหนดเปาหมายวาจะมี ผูชวยศาสตราจารย,
รองศาสตราจารยและศาสตราจารย จํานวน 30 ,3 และ - คน ตามลําดับ ซึ่งคิดเปนรอยละ 58.82 , 5.88 และ ของบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดในปพ.ศ.2567 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาบุคลากรฯ
ทั้งนี้สามารถจําแนกเปนรายละเอียดภาพรวมของแตละคณะ ดัง ตารางที่ 23-26
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ตารางที่ 23 แผนพัฒนาบุคลากรซึ่ง กําหนดจากคาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร
ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ คณะครุศาสตร
ประเภท
ตําแหนง
ทาง
วิชาการ
อาจารย
ผศ.
รศ.
ศ.
รวม

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

คน
39
10
3
0
52

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

คน
0
32
13
2
47

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

ตารางที่ 24 แผนพัฒนาบุคลากรซึ่ง กําหนดจากคาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร
ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประเภท
ตําแหนง
ทาง
วิชาการ
อาจารย
ผศ.
รศ.
ศ.
รวม

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

คน
46
13
2
0
61

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

คน
5
44
10
2
61

ป 2567
รอย การเปลี่ยน
ละ แปลง(%)
8.20 -4.92
72.13 3.28
16.39
0
3.28 1.64
100
-
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ตารางที่ 25 แผนพัฒนาบุคลากรซึ่ง กําหนดจากคาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร
ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
ประเภท
ตําแหนง
ทาง
วิชาการ
อ.
ผศ.
รศ.
ศ.
รวม

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

คน
46
19
1
0
66

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

คน
3
52
11
0
66

ป 2567
รอย การเปลี่ยน
ละ แปลง(%)
4.54 -7.56
78.78 10.6
16.68 4.56
0.00 0.00
100
-

ตารางที่ 26 แผนพัฒนาบุคลากรซึ่ง กําหนดจากคาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร
ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประเภท
ตําแหนง
ทาง
วิชาการ
อ.
ผศ.
รศ.
ศ.
รวม

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

คน
33
18
0
0
51

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

คน
18
30
3
0
51

ป 2567
รอย การเปลี่ยน
ละ แปลง(%)
35.29 -2.55
58.82 2.55
5.88 0.00
0.00 0.00
100
-
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4.2.2 แผนพัฒ นาบุคลากรซึ่ง กํา หนดคา เปา หมายในการพัฒ นาบุค ลากร ดา นการศึกษาตอระดับ
ปริญ ญาเอก
ภายใตแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระยะ 5 ป (พ.ศ.2563 -2567) นี้ แตละ
คณะจะดํ าเนินการตามเพื่ อใหบ รรลุซึ่งเปา หมายของการพัฒ นาบุคลากรที่ไดกํ าหนดไว โดยเมื่ อสิ้นสุดแผนฯ
ปพ.ศ.2567 จะมีจํานวนบุคลากรสายวิชาการระดับปริญญาเอก ดังตอไปนี้
- คณะครุศาสตร กําหนดเปาหมายวาจะมี จํานวนบุคลากรสายวิชาการระดับปริญญาเอก
จํานวน 36 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 78.26 ของบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดในปพ.ศ.2567 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา
บุคลากรฯ
- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กําหนดเปาหมายวาจะมี จํานวนบุคลากรสายวิชาการ
ระดับปริญญาเอก จํานวน 43 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 70.49 ของบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดในปพ.ศ.2567
เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาบุคลากรฯ
- คณะวิทยาการจัดการ กําหนดเปาหมายวาจะมี จํานวนบุคลากรสายวิชาการระดับ
ปริญญาเอก จํานวน 28 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 42.43 ของบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดในปพ.ศ.2567 เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาบุคลากรฯ
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กําหนดเปาหมายวาจะมี จํานวนบุคลากรสายวิชาการ
ระดับปริญญาเอก จํานวน 24 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 47.06 ของบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดในปพ.ศ.2567 เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาบุคลากรฯ
ทั้งนี้สามารถจําแนกเปนรายละเอียดของแตละคณะ ดัง ตารางที่ 27-30
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ตารางที่ 27 แผนพัฒนาบุคลากรซึ่ง กําหนดจากคาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร
ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก คณะครุศาสตร
ระดับ บุคลากร
การ จํา คิด
ศึกษา นวน เปน
(คน) (รอยละ)
ป.โท 34 65.38
ป.เอก 18 34.61
รวม 52 100

คน
33
19
52

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

คน
10
36
46

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

ตารางที่ 28 แผนพัฒนาบุคลากรซึ่ง กําหนดจากคาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร
ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ระดับ บุคลากร
การ จํา คิด
ศึกษา นวน เปน
(คน) (รอยละ)
ป.โท 43 70.49
ป.เอก 18 29.51
รวม 61 100

คน
43
18
61

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

คน
18
43
61

ป 2567
รอย การเปลี่ยน
ละ แปลง(%)
29.51 -8.20
70.49 8.20
100
-

ตารางที่ 29 แผนพัฒนาบุคลากรซึ่ง กําหนดจากคาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร
ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการ
ระดับ บุคลากร
การ จํา คิด
ศึกษา นวน เปน
(คน) (รอยละ)
ป.โท 48 72.73
ป.เอก 18 27.27
รวม 66 100

คน
48
18
66

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

คน
38
28
66

ป 2567
รอย การเปลี่ยน
ละ แปลง(%)
57.57 -1.53
42.43 1.53
100
-
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ตารางที่ 30 แผนพัฒนาบุคลากรซึ่ง กําหนดจากคาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร
ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระดับ บุคลากร
การ จํา คิด
ศึกษา นวน เปน
(คน) (รอยละ)
ป.โท 36 70.59
ป.เอก 15 29.41
รวม 51 100

คน
36
15
51

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

คน
27
24
51

ป 2567
รอย การเปลี่ยน
ละ แปลง(%)
52.94 -1.96
47.06 1.96
100
-
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4.3 ทิศทางและแนวโนมการพัฒนาบุคลากรผานกระบวนการ สัมมนา ประชุมและอบรม
จากการสํารวจผานแบบฟอรมใน Google form ระหวางเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2563 พบวา
ความตองการในการสัมมนาและประชุม รายละเอียดและหัวขอ ดังแนบในภาคผนวก แตทั้งนี้สามารถสรุปรวมเปน
ทักษะหรือความตองการที่จะพัฒนา โดยอาศัยการจําแนกตามการแบงประเภททักษะ ไดดังนี้
ทักษะที่สําคัญและมีความจําเปนอยางมากตอการทํางานในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสามารถจําแนกไดเปน
2 ประเภทหลักๆ ไดแก Hard Skills กับ Soft Skills
1) Hard Skills
- เปนทักษะ ความสามารถ ความรูทางดานวิชาการและดานเทคนิคเกี่ยวของกับการทํางานดาน
เครื่องมือ,ขอมูลที่เกี่ยวของกับการทํางานในแตละสายอาชีพ เพื่อใหมีความเชี่ยวชาญหรือชํานาญในงาน และถือเปน
ทักษะแหงกฎหรือหลักเกณฑคงที่ โดยไมคํานึงถึงองคกรหรือบุคคลที่ทํางานดวย
- เปนตัวบงบอกถึงความฉลาด (Smarts) หรือความสามารถทางสติปญญา (IQ) เปนสมอง
ซีกซายศูนย รวมเกี่ยวกับเชิงตรรกะ
- เปนสิ่งที่สามารถวัดไดดวยความแมนยํา สามารถสิง่ ที่จับตองได (Tangible) อยูในรูปแบบเชิง
ปริมาณ หรือเปนรูปธรรม
- ตัวอยาง Hard Skills เชน การอาน การเขียน การคํานวณ การทําบัญชี การเลนกีฬา
การเขียนโปรแกรม การวาดภาพ การทําวิจัย การทําอาหาร การใชเครื่องมือ ฯลฯ
2) Soft Skills
- เปนทักษะความสามารถ ความรูความเขาใจเกี่ยวของกับบุคคลบงบอกถึงบุคลิกภาพ คุณลักษณะ
นิสัย ทัศนคติ และพฤติกรรม ซึ่งจัดอยูในทักษะภายในบุคคล (Intrapersonal skills) และทักษะระหวางบุคคล
(Interpersonal skills) และถือเปนทักษะแหงกฎหรือหลักเกณฑที่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยึดหยุนไดขึ้นอยูกับ
วัฒนธรรมขององคกรและบุคคลที่ทํางานดวย
- เปนตัวบงบอกถึงความฉลาดทางอารมณ (EQ) เปนสมองซีกขวา ศูนยรวมเกี่ยวกับอารมณ
- เปนสิง่ ที่ยากตอการระบุ สามารถจับตองไดยาก (Intangible) และไมสามารถวัดไดดวยความ
แมนยํา โดยจะมีลักษณะเปนเชิงรูปธรรม
- ตัวอยาง Soft Skills เชน การมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูอื่น การมีทัศนคติเชิงบวก การติดตอ
สือ่ สารที่ดี การโนมนาวใจ ความริเริ่มคิดสรางสรรค การทํางานเปนทีม ภาวะผูนํา ความยืดหยุน จริยธรรมในการ
ทํางาน การบริหารจัดการเวลา และการจัดการกับปญหาบางอยางที่เกิดขึ้นไดเปนอยางดี เปนตน ซึ่งทักษะเหลานี้
คอนขางดีกวาความถนัดทางดานเทคนิคหรือความรู ถือเปนทักษะที่ตองการของตลาดแรงงานตาง ๆ ในทุกสาขา
อาชีพ
จึงสรุปไดวา Hard Skills เปนความสามารถทางดานสติปญญา (IQ) หรือเรียกวา “วิชาชีพ” สวน Soft
Skills เปนความสามารถทางดานอารมณ (EQ) หรือเรียกวา“วิชาประคองอาชีพ”การทํางานใหมีความสุขและ
ประสบความสําเร็จ ไมใชเพียงแคเกงอยางเดียว แตจะตองสามารถปรับตัวเขากับผูอื่นได เปนคนที่มีคุณลักษณะที่ดี
ตามความตองการขององคกร
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ทั้งนี้การจําแนก อาศัยการแบงตามประเภทบุคลากร คือ สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ และ
จัดแบงประเภทเรื่องหรือหัวขอของความตองการในการพัฒนาตนเองผานรูปแบบวิธีการเขาการสัมมนา/ประชุม/
อบรมที่ไดมีการสํารวจเรียบรอยแลว จําแนกขอมูลหัวขอของความตองการฯ ตามกลุมของทักษะที่ตองการในการ
พัฒนาได ดังตอไปนี้
กรณีสายวิชาการ
บุคลากรสายวิชาการ สวนใหญมีแนวโนมความตองการในการพัฒนาตนเองผานรูปแบบวิธีการเขา
การสัมมนา/ประชุม/อบรมที่ไดมีการสํารวจเรียบรอยแลว จําแนกขอมูลหัวขอของความตองการฯ ตามกลุมของ
ทักษะที่ตองการในการพัฒนา
1. Hard Skills กรณีสายวิชาการ ไดแก
1.1 การขอ/เขาสูตําแหนงทางวิชาการ
1.1.1 หลักเกณฑและวิธีการ
1.1.2 การทําผลงานทางวิชาการ
- การเขียนหนังสือ/ตํารา
- การเขียนบทความทางวิชาการ
1.2 ผลงานวิจัยและกระบวนการทําวิจัย
- ระเบียบวิธีวิจัยแบบใหมๆ
- สถิติที่ใชในการวิจัย
- รูปแบบการเขียนการอางอิงเอกสารตามหลักการจัดทําผลงานวิชาการ
- การเขียนขอเสนอการวิจัยสําหรับขอทุน เชน โครงการฝกอบรม
“สรางนักวิจัยรุนใหม” (ลูกไก), โครงการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยอยางไร
ใหไดรับทุนวิจัย, การเผยแพรผลงานวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
2. Soft Skills กรณีสายวิชาการ ไดแก
2.1 การจัดการเรียนการสอนและเทคโนโลยี
- การจัดการเรียนการสอนออนไลน
- การจัดทําระบบ e-learning
- การผลิตสื่อการเรียนการสอน
- active learning
2.2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแผนงานตางๆ
- การประกันคุณภาพการศึกษา,
- แผนกลยุทธ
- โครงการสัมมนานักบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อมุงเปาประสงค
(Objective and Key Results , OKR) ของมหาวิทยาลัย
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2.3 การเรียนรูตลอดชีวิต (Life-Long Learning) หรือการเขาอบรมเพื่อตอยอด
องคความรูตามสาขาที่ตรงกับความตองการ,สําเร็จการศึกษา,ไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติงาน(การสอน)
2.4 การทํางานเปนทีมและการสรางเครือขายความรวมมือ เชน โครงการสัมมนา
ทางวิชาการ เพื่อสงเสริมและพัฒนาเครือขายนักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ระดับสูง (เครือขาย นบม.)
2.5 ความรูความสามารถทางดานภาษา เชน ภาษาอังกฤษ
กรณีสายสนับสนุนวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สวนใหญมีแนวโนมความตองการในการพัฒนาตนเอง
ผานรูปแบบวิธีการเขาการสัมมนา/ประชุม/อบรมที่ไดมีการสํารวจเรียบรอยแลว จําแนกขอมูลหัวขอของ
ความตองการฯ ตามกลุมของทักษะที่ตองการในการพัฒนา
1. Hard Skills กรณีสายสนับสนุนวิชาการ ไดแก
1.1 ความรู ความเขาใจและทักษะที่จําเปนในงาน
- ความรูตามตําแหนงงานที่ครองอยูโดยตรง
- การเขียนหนังสือราชการ และ รายงานการประชุม
- กฎ,ระเบียบ,ขอบังคับ,หลักเกณฑและมาตรฐานที่เกี่ยวของกับงาน
เชน ระเบียบพัสดุ ระเบียบเบิก-จาย,ระเบียบการลา
1.2 การขอ/เขาสูตําแหนงสูงขึ้น
1.2.1 หลักเกณฑและวิธีการ
1.2.2 การประเมินคางาน
1.2.3 การเขียนและจัดทําผลงานที่แสดงความเปนผูชํานาญการ/
ชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ
- คูมือปฏิบัติงาน
- ผลงานเชิงวิเคราะหหรือสังเคราะห
- งานวิจัย
1.3 ผลงานวิจัยและกระบวนการทําวิจัย
- เทคนิคการเขียนขอผลงานวิจัย (Routine to Research, R2R)
- จริยธรรมการวิจัยในมนุษย สําหรับเจาหนาที่
- เทคนิคการสืบคนขอมูลงานวิจัยจากฐานขอมูลตางๆ
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2. Soft Skills กรณีสายสนับสนุนวิชาการ ไดแก
2.1 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร
2.2 ความรูความสามารถทางดานภาษา เชน ภาษาอังกฤษ
2.3 ความรูความสามารถดานสมรรถนะทางการบริหาร
- หลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับตน"
(สําหรับผูบริหารสายสนับสนุน)
- หลักสูตรผูบริหารระดับกลาง (นบก.)
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.)
2.4 องคกรและความรวมมือของบุคลากร
ไดแก มนุษยสัมพันธและการทํางานเปนทีม,จิตสํานึกรักองคกร,การสื่อสาร
ภาพลักษณองคกร,การใหการบริการ service mind ตลอดจนเรื่อง
การจัดการความรู
4.4 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563-2567
การติดตามและประเมินผลเปนเครื่องมือสําคัญที่จะสนับสนุนใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุ
เป า ประสงค ตามที่ กํ า หนดไว ใ นแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่ อ ให ผูบ ริ ห ารและ
ผูปฏิบัติงานทราบถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวของการดําเนินงาน และนําไปสูการปรับเปลี่ยนแนวทางการ
ดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาอุปสรรคใหเหมาะสมเทาทันสถานการณ และสามารถบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายได
โดยจัดทําระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. พัฒ นาองคความรูและเสริมสรางความเขาใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกําหนดตัวชี้วัดแก
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนํามาใชประโยชนรวมกันอยางเปน
รูปธรรม
2. พัฒ นาระบบขอ มูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด านแผนพัฒนา
บุคลากร ประจําปงบประมาณอยางตอเนื่อง
3. กําหนดใหมีการติดตามความกาวหนาของแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ทุกๆ 6 เดือน (เดือนมีนาคมและเดือนกันยายน) พรอมใหผูรับผิดชอบในแตละโครงการ/กิจกรรมทําการวิเคราะหผล
การดําเนินงาน เพื่อนําไปสูการตัดสินใจของผูบริหาร
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สวนที่ 5
5.1 ผลการสํารวจความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ ธนบุ รี ได ดําเนิ นการสํ ารวจความต อ งการพั ฒนาบุ คลากรรายบุ คคล ในป
พ.ศ. 2563–2567 โดยใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ กรอกแบบสํารวจการพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลผานการตอบแบบสํารวจออนไลน โดยใช Google form โดยทําการสํารวจในเดือนเมษายน
ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2563

1. ความตองการในดานการกําหนดตําแหนงสายวิชาการ
จากการสํ ารวจความต องการในด านการกํ าหนดตํ าแหน งทางวิ ชาการเป นรายบุ คคล ในป พ.ศ.
2563 - 2567 พบว าอาจารย ประจํ าของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ธนบุ รี ที่ สั งกั ด คณะจากอาจารย ผูต อบ
แบบสอบถาม จํานวน 148 คน มีความตองการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ เมื่อจําแนกตามป พ.ศ.ที่คาดวา
อาจารยจะขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตั้งแต พ.ศ.2563 – 2567 โดยมีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ คือ
- ป พ.ศ. 2563 มี ผูที่ ค าดว า จะประสงค ขอกํ า หนดตํ า แหน งทางวิ ชาการระดั บ ศาสตราจารย
จํานวน - คน รองศาสตราจารย จํานวน 3 คน และระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 16 คน
- ป พ.ศ. 2564 มี ผูที่ ค าดว า จะประสงค ขอกํ า หนดตํ า แหน งทางวิ ชาการระดั บ ศาสตราจารย
จํานวน 1 คน รองศาสตราจารย จํานวน 6 คน และระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 37 คน
- ป พ.ศ. 2565 มี ผูที่ ค าดว า จะประสงค ขอกํ า หนดตํ า แหน งทางวิ ชาการระดั บ ศาสตราจารย
จํานวน - คน รองศาสตราจารย จํานวน 11 คน และระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 29 คน
- ป พ.ศ. 2566 มี ผูที่ ค าดว า จะประสงค ขอกํ า หนดตํ า แหน งทางวิ ชาการระดั บ ศาสตราจารย
จํานวน 2 คน รองศาสตราจารย จํานวน 11 คน และระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 14 คน
- ป พ.ศ. 2567 มี ผูที่ ค าดว า จะประสงค ขอกํ า หนดตํ า แหน งทางวิ ชาการระดั บ ศาสตราจารย
จํานวน 4 คน รองศาสตราจารย จํานวน 18 คน และระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 14 คน
ดังตารางที่ 1 เรื่องความตองการในดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําทั้งหมด ที่
แสดงจํานวน (คน) ซึ่งเปนผูท ี่คาดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตามระดับตางๆ ในแตละป
ระดับ

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

ศาสตราจารย

-

1

-

2

4

รองศาสตราจารย

3

6

11

11

18

ผูชวยศาสตราจารย

16

37

29

14

14
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โดยสามารถจําแนกความตองการในดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําตามคณะ
และการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดดังนี้
- คณะครุศาสตร
- ในปพ.ศ. 2563 มีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย จํานวน - คน ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 2 คน และ
ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 6 คน
- ในปพ.ศ. 2564 มีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย จํานวน 1 คน ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 1 คน และ
ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 9 คน
- ในปพ.ศ. 2565 มีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย จํานวน - คน ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 5 คน และ
ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 5 คน
- ในปพ.ศ. 2566 มีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย จํานวน 1 คน ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 3 คน และ
ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 5 คน
- ในปพ.ศ. 2567 มีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย จํานวน 3 คน ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 3 คน และ
ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 3 คน
- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- ในปพ.ศ. 2563 มีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย จํานวน - คน ระดับรองศาสตราจารย จํานวน - คน และ
ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 3 คน
- ในปพ.ศ. 2564 มีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย จํานวน - คน ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 1 คน และ
ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 11 คน
- ในปพ.ศ. 2565 มีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย จํานวน - คน ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 3 คน และ
ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 11 คน
- ในปพ.ศ. 2566 มีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย จํานวน 1 คน ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 3 คน และ
ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 3 คน
- ในปพ.ศ. 2567 มีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย จํานวน 1 คน ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 1 คน และ
ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 คน
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- คณะวิทยาการจัดการ
- ในปพ.ศ. 2563 มีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย จํานวน - คน ระดับรองศาสตราจารย จํานวน - คน และ
ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 3 คน
- ในปพ.ศ. 2564 มีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย จํานวน - คน ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 1 คน และ
ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 8 คน
- ในปพ.ศ. 2565 มีผทู ี่คาดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย จํานวน - คน ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 1 คน และ
ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 5 คน
- ในปพ.ศ. 2566 มีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย จํานวน - คน ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 2 คน และ
ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 4 คน
- ในปพ.ศ. 2567 มีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย จํานวน - คน ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 2 คน และ
ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 7 คน
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ในปพ.ศ. 2563 มีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย จํานวน - คน ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 1 คน และ
ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 4 คน
- ในปพ.ศ. 2564 มีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย จํานวน - คน ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 3 คน และ
ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 9 คน
- ในปพ.ศ. 2565 มีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย จํานวน - คน ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 2 คน และ
ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 8 คน
- ในปพ.ศ. 2566 มีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย จํานวน - คน ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 3 คน และ
ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 คน
- ในปพ.ศ. 2567 มีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารย จํานวน - คน ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 12 คน และ
ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 คน
ดังตารางที่ 2 ถึง 4 เรื่องความตองการในดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา
จําแนกตามคณะ ระดับตําแหนงทางวิชาการตางๆ ในระหวางป พ.ศ. 2563-2567
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนอาจารยประจํา ที่มีความตองการในดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารยในระหวางป พ.ศ. 2563-2567 จําแนกตามคณะและป พ.ศ.
ที่คาดวาขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
คณะ
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รวมทั้งสิ้น

พ.ศ.
2563
-

ระดับศาสตราจารย
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2564 2565 2566
1
1
1
1
2

พ.ศ.
2567
3
1
4

รวม
5
2
7

ตารางที่ 3 แสดงจํานวนอาจารยประจํา ที่มีความตองการในดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารยในระหวางป พ.ศ. 2563-2567 จําแนกตามคณะและป พ.ศ.
ที่คาดวาขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
คณะ
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รวมทั้งสิ้น
ตารางที่ 4

พ.ศ.
2563
2
1
3

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

พ.ศ.
2567
3
1
2
12
18

รวม
14
8
6
21
49

แสดงจํานวนอาจารยประจํา ที่มีความตองการในดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ระดับผูชว ยศาสตราจารยในระหวางป พ.ศ. 2563-2567 จําแนกตามคณะและป พ.ศ.
ที่คาดวาขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
คณะ

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รวมทั้งสิ้น

พ.ศ.
2563
6
3
3
4
16

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

รวม
28
30
27
25
110
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นอกจากนี้ เรื่องความประสงคในการทําผลงานทางวิชาการ พบวาในชวงปพ.ศ. 2563-2567
อาจารยประจําที่สังกัดคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่ตอบแบบสอบถาม พบวา รอยละ 6 ไมประสงค
ทําผลงานทางวิชาการ , รอยละ 72 ประสงคจะทําผลงานทางวิชาการ ซึ่งสาเหตุหลักของการทําผลงานทาง
วิชาการ คือ เพื่อใชการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและอยูระหวางการทําผลงานทางวิชาการ รอยละ 22
ดังแผนภาพที่ 1 ซึ่งแสดงสัดสวนของความประสงคในการทําผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา
ที่สังกัดคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่ตอบแบบสอบถาม
สัดส่วนของความประสงค ์ในการทําผลงานทาง
วิชาการ
22%
ประสงค ์ทําผลงานวิชาการ

ไม่ประสงค ์ทําผลงานวิชาการ

อยูร่ ะหว่างทําผลงานวิชาการ
6%

72%

2. ความตองการในดานคุณวุฒิการศึกษาของสายวิชาการ
จากการสํารวจความตองการในดานคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยประจําในระหวางป พ.ศ. 2563-2567
พบวา มีความประสงคเรื่องการศึกษาตอ จําแนกรายละเอียดไดดังตอไปนี้ อาจารยประจําที่สังกัดคณะของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่ตอบแบบสอบถาม ซึ่งกําลังอยูระหวางการศึกษาตอแลวจํานวน 25 คน คิดเปน
รอยละ 17 และกรณีที่ไมประสงคจะศึกษาตอในระหวางป พ.ศ. 2563 – 2567 จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 55
สวนกรณีของอาจารยที่คาดวาจะศึกษาตอในระหวางป พ.ศ. 2563 – 2567 จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 28
ดังแผนภาพที่ 2 ซึ่งแสดงสัดสวนของจํานวนอาจารยประจําที่สังกัดคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี เรื่องความตองการในดานคุณวุฒิการศึกษา ตามสถานะความประสงคเรื่องการศึกษาตอ
สัดส่วนของความประสงค ์ในการศึกษาต่อ
ไม่ประสงค ์ทีจะศึกษาต่อ

ประสงค ์ทีจะศึกษาต่อ

อยูร่ ะหว่างศึกษาต่อ
17%

28%

55%
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เมื่อจําแนกตามรูปแบบในการศึกษาตอ พบวาอาจารยประจําที่ตอบแบบสอบถามและประสงคจะ
ศึกษาตอ โดยคาดวาประสงคจะศึกษาตอในเวลาราชการ จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 61 และภาคนอก
เวลาราชการ 19 คน คิดเปนรอยละ 39
ดังแผนภาพที่ 3 ซึ่งแสดงสัดสวนของรูปแบบในการศึกษาตอที่อาจารยประจําที่สังกัดคณะตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สัดส่วนรู ปแบบในการศึกษาต่อ
ภาคในเวลาราชการ

ภาคนอกเวลาราชการ

39%
61%

เมื่อพิจารณาความประสงคเรื่องการศึกษาตอ จําแนกตามคณะ และปการศึกษาทีค่ าดวาประสงคจะ
เริ่มศึกษาตอในระหวางป 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 คน และไมระบุชวงเวลา 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 และ
ปพ.ศ. 2567 จํานวน 3 คน
- คณะวิทยาการจัดการมีอาจารยประจําที่คาดวาประสงคจะเริ่มศึกษาตอ ปพ.ศ. 2563 จํานวน - คน,
ปพ.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
ดังตารางที่ 5 เรื่องความประสงคเรื่องการศึกษาตอ ในแตละปพ.ศ.จําแนกตามคณะในระหวางป
พ.ศ. 2563–2567
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คณะ
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รวมทั้งสิ้น

พ.ศ.
2563
1
1
2

ความประสงคเรื่องการศึกษาตอ ในแตละปพ.ศ.
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. ไมระบุ
รวม
2564 2565 2566 2567 พ.ศ.
4
4
1
4
1
15
5
5
2
3
16
2
4
1
7
1
2
3
12
13
3
10
1
41

3.ความตองการในดานสมรรถนะการปฏิบัติงานของสายวิชาการ
จากการสํารวจพบวาอาจารยประจําไดแสดงความตองการ เรื่อง การเพิ่มพูนสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ผานการเขารวมสัมมนาและประชุมตลอดจนความตองการในการเขารวมการอบรมที่จัดโดยหนวยงานภายนอก
และมีความประสงคที่ตองการใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดอบรม โดยแบงเปนหัวขอ ดังตอไปนี้
3.1 หัวขอที่คาดวาจะประสงคเขารวมสัมมนาและประชุม
3.2 หัวขอที่คาดวาจะประสงคเขาอบรมจากหนวยงานภายนอก
3.3 หัวขอที่ประสงคใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดอบรมภายใน
ซึ่งการตอบคําถามในสวนนี้นั้น ผูตอบเลือกที่จะระบุหัวขอที่มีความเกี่ยวของกับเนื้อหาการจัดการสอน
หรืองานทีป่ ฏิบัติอยูของแตละบุคคล และเกี่ยวของกับการสงเสริมการทํางานวิจัย ตลอดจนเกี่ยวของกับการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการตางๆ รายละเอียดแตละหัวขอดังแนบ
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3.1 หัวขอที่คาดวาจะประสงคเขารวมสัมมนาและประชุม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

หัวขอการสัมมนา/ประชุมที่ประสงคหรือจะเขารวม
ผลงานทางวิชาการโดยผูเชี่ยวชาญนอกมหาวิทยาลัยที่มีความเกงและเชี่ยวชาญอยางแทจริง
การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนง
สื่อการเรียนการสอน, เทคโนโลยีการสอน, นวัตกรรมการศึกษา, การศึกษา, นโยบายการศึกษา, โปรแกรมคอมพิวเตอร, การวิจัย
การสอนออนไลน
วิจัย, การเขีบนเอกสารประกอบการสอน/ตํารา
การเขียนหัวขอวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัย, การเขียนบทความวิชาการ, การขอตําแหนงทางวิชาการ
APAM 2020 (ประชุม คณิตศาสตร จุฬาฯ)
ภาษาไทย
ภาษาไทย
การทําผลงานวิชาการ
การสัมมนาที่เกี่ยวของกับภาษาไทย/ภาษาศาสตร
การขอตําแหนงทางวิชา การเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ
การผลักดันขอตําแหนงทางวิชาการ
การจัดการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21
การทําผลงานวิชาการ
ทางดานคอมพิวเตอร
คณิตศาสตร
นวัตกรรม เทคโนโลยี และดานการศึกษา
การทําผลงานวิชาการ, เทคโนโลยีการศึกษา
การวิจัยทางการศึกษาและสถิติ
การประเมิน การวิจัย
การสัมมนาเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ
การทําผลงานวิชาการ
การขอผลงานทางวิชาการ/ ดานคอมพิวเตอร
ดานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
การเขียนผลงานทางวิชาการ
หลักสูตรและการสอน
อบรมเกี่ยวกับการบริหารงานในระดับสูง
การทําวิจัย/การขอตําแหนงทางวิชาการ/การสอนภาษาอังกฤษ
การขอ ผศ.
ดานการวิจัยทางการศึกษา ดานนวัตกรรมทางการศึกษา
คอมพิวเตอร
การจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน
การพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อกาวสูตําแหนงวิชาการ
ประวัติศาสตร/การสอน/การเขียนผลงานทางวิชาการ
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ที่
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

หัวขอการสัมมนา/ประชุมที่ประสงคหรือจะเขารวม
การวิจัย การวัดและประเมิน การประกันคุณภาพ การประเมินโครงการ การวิเคราะหขอมูล นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การจัดการเรียนการสอนออนไลน
คณิตศาสตร ,การวัดและประเมินผล, การสอนคณิตศาสตร
การขอผลงานทางวิชาการ
การทําผลงานวิชาการ
การวิจัย
เรื่องการทําผลงานเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ และ ทุนวิจัย
การทําวิจัย
ภาษาไทย การสอนภาษาไทย การประกันคุณภาพ
ภาษาไทย
การสอนภาษาอังกฤษ/ การเรียนการสอนออนไลน ฯลฯ
ภาษาศาสตรและภาษาไทย
การประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติดานนาฏศิลปและการแสดง
การจัดการศิลปะและการออกแบบ
จริยธรรมในการวิจัย การเขียนผลงานระดับรศ.
ภาษาจีน, การสอนภาษาจีน,การทําผลงานวิชาการ
พัฒนาศักยภาพการสอนและงานวิจัย
การพัฒนาการเขียนผลงานวิชาการ
นิติศาสตร กฎหมาย
การจัดการเรียนการสอนออนไลน
ขอตําแหนงทางวิชาการ
กําลังดําเนินการเขียนตํารา
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนตําราและเอกสารประกอบการสอน อบรมปฏิบัติการการขอตําแหนงทางวิชาการทางดานทัศนศิลป
ศิลปะและการออกแบบ
ภาษาศาสตร ภาษาไทย
ดานรัฐศาสตร การเมือง และการบริหารรัฐ
การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการสอนออนภาษาจีนไลน
การทําผลงานวิชาการ โดยเฉพาะการทําผลงานวิจัย
การวิจัย
การเขียนขอทุนวิจัย
ดานรัฐศาสตร ดานการบริหารภาครัฐ ดานกฎหมาย ดานเทคโนโลยีดิจิทัล
การทําผลงานเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษยฯ
ภาษาอังกฤษ
การวิจัยทางภาษา
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ที่
หัวขอการสัมมนา/ประชุมที่ประสงคหรือจะเขารวม
73 ประชุมการขอตําแหนงวิชาการ
74 นิติศาสตร
75 การเขียนโปรแกรมเพื่อการจัดการเรียนการสอน
76 เกี่ยวกับชุมชน สังคม การพัฒนาศักยภาพชุมชน
77 โครงการจริยธรรมในการวิจัย
78 นิเทศศาสตร
79 ระเบียบวิธีวิจัยแบบใหมๆ
80 ตามศาสตรการบัญชี
81 ตามศาสตร
82 การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
83 การทองเที่ยว การโรงแรม
84 Block chain,การขอตําแหนงทางวิชาการ
85 การจัดการและนวัตกรรมทางธุรกิจ
86 การขอตําแหนงทางวิชาการ
87 การพัฒนาผลงานวิชาการ
88 การเขียนเอกสารทางวิชาการ เชน เอกสารประกอบการสอน หนังสือ ตํารา
89 การวิจัย การเขียนผลงานวิชาการ
90 สัมมนาดานสื่อสารมวลชน
91 นิเทศศาสตร
92 การพัฒนารูปแบบการตลาดในยุค 4.0
93 การเขียนผลงานวิชาการเพื่อขอตําแหนงวิชาการ
94 การรูเทาทันสื่อ
95 การจัดการเทคโลยีดิจิทัล
96 การเขียนบทความวิชาการ
97 การวิจัย
98 ดานการประยุกตเทคโนโลยีและธุรกิจ
99 การทองเที่ยว
100 การบัญชี
101 ดานการทองเที่ยว
102 การตลาด/การวิจัย/ภาษาอังกฤษ/เทคโนโลยี
103 คอมพิวเตอร, นวัตรกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ
104 ทางดานทรัพยากรมนุษย
105 การจัดการทรัพยากรมุษย
106 การทองเที่ยว
107 ดานการวิจัย/ดานเทคโนโลยี
108 สัมมนาทางการตลาด
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ที่
หัวขอการสัมมนา/ประชุมที่ประสงคหรือจะเขารวม
109 เทคนิคการขอผลงาน
110 ประเด็นที่เกี่ยวกับการขอตแหนงทางวิชาการ/ การเขียนเอกสารตํารา
111 ดานสิ่งแวดลอม ดานการทําผลงานวิชาการ ดานการพัฒนาการเรียนการสอน ดานการพัฒนางานวิจัย
112 การเขียนบทความนานาชาติ การวางแผนงานวิจัยใหเปนที่ยอมรับดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
113 งานที่เกี่ยวของทางดานคหกรรมศาสตร
114 การทําผลงานวิชาการ
115 การเขียนผลงานวิชาการ
116 เทคโนโลยี
117 วัสดุเชิงประกอบ
118 เทคโนโลยีไฟฟา
119 สิ่งแวดลอม
120 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
121 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เพื่อสงเสริมและพัฒนาเครือขายนักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือขาย นบม.)
122 วิศวกรรมอุตสาหการ
123 การเขียนบทความ/วารสารเพื่อยื่นขอตําแหนงทางวิชาการ
124 ประชุม
125 ความรูเพิ่มตามองคความรูของสาขาวิชาที่สังกัด
126 การผลิตผลงานเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ
127 การเขียนผลงานเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ
128 ประชุมวิชาการดานเคมี
129 การทําวิจัยและการเขียนหนังสือ ตํารา
130 เขียนหนังสือประกอบการขอตําแหนงทางวิชาการ
131 ประชุมวิชาการ/งานวิจัย
132 ประชุมวิชาการ/งานวิจัย
133 การทําผลงานวิชาการ
134 ดานสิ่งแวดลอม
135 เชิญผูทรงคุณวุฒิทางดานวิทยาการคอมพิวเตอรมาใหความรูและอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการงานวิจัย
และการสรางผลงานทางดานวิชาการเพื่อใชขอกําหนดตําแหนงทางดานวิชาการ
136 การทําผลงานทางวิชาการ
137 การทําผลงานทางวิชาการ
138 เกณฑการขอกําหนดตําแหนง
139 การจัดการเนียนการสอนยุค 4.0
140 วิทยาการคอมพิวเตอร
141 การเตรียมผลงานเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
142 การพัฒนางานสรางสรรคทางดานเทคโนโลยี
143 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ที่
หัวขอการสัมมนา/ประชุมที่ประสงคหรือจะเขารวม
144 กานทําวิจัยรวมมือสถาบันอื่น
145 เทคโนโลยี
146 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
147 งานวิจัย ทางดาน คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
148 เทคโนโลยีสมัยใหมที่เกี่ยวของกับการแปรรูปอาหาร
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3.2 หัวขอที่คาดวาจะประสงคเขาอบรมจากหนวยงานภายนอก
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

หัวขอที่คาดวาจะประสงคเขาอบรมจากหนวยงานภายนอก
จิตวิทยา
ดานประวัติศาสตร ดานเทคนิคการสอนสังคมศึกษา
สื่อการเรียนการสอน, เทคโนโลยีการสอน, นวัตกรรมการศึกษา, การศึกษา, นโยบายการศึกษา, โปรแกรมคอมพิวเตอร, การวิจัย
การจัดการเรียนการสอนออนไลน
วิจัย, การเขียนเอกสารประกอบการสอน/ตํารา
การใชสถิติในการทําวิจัยทั้งปริมาณและคุณภาพ, เทคนิคการขอทุนวิจัย, การอบรมเกี่ยวกับจิตวิทยาและการใหคําปรึกษาขั้นสูง
ภาษาไทย
ภาษาไทย
การพัฒนาสมองเด็ก
การอบรมที่เกี่ยวขางกับภาษาไทย/ภาษาศาสตร
การอบรมพัฒนาความรูทางดานโมบายคอมพิวเตอร
การผลิตสื่อ เทคโนโลยี มัลติมีเดียสําหรับการสอน
การพัฒนาหลักสูตร, การจัดการเรียนร฿ยุค ไทยแลนด 4.0
พัฒนาตนเองเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย
การจัดการเรียนการสอนดานคอมพิวเตอร
คณิตศาสตร
นวัตกรรม เทคโนโลยี ดานการศึกษา และดานการวิจัย
เทคโนโลยีการศึกษา, การวิจัย
การวิจัยทางการศึกษาและสถิติ
การศึกษาปฐมวัย
การเขียนบทความ การทําผลงานวิชาการ
คอมพิวเตอร
นําเนอผลงานวิชาการ
นวัตกรรม,เทคโนโลยีการศึกษา
วิชาชีพครู
การอบรมการบริหารงานในระดับสูง
การสอนภาษาอังกฤษ
การเขียนตําราและหนังสือ
ดานการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
เทคนิคการจัดการเรียนรูระบบออนไลน
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรชั้นสูง / การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน / การอบรมทางดานวิทยาการคํานวณ
ประวัติศาสตร/การสอน
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ที่
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

หัวขอที่คาดวาจะประสงคเขาอบรมจากหนวยงานภายนอก
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การวิเคราะหขอมูล การวิจัยพัฒนา การวัดและประเมินผล การประกันคุณภาพ ฯลฯ
การสอนคณิตศาสตร, สะเต็มศึกษา, คณิตศาสตร
คณิตศาสตร,การสอนคณิตศาสตร
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู
การสอนภาษาอังกฤษ
ประกันคุณภาพ
การทําผลงานเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ
การทําวิจัย ภาษา การเขียนหนังสือ ตํารา
ภาษาไทย ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ การประกันคุณภาพ
ภาษาไทย
การสอนภาษาอังกฤษ ฯลฯ
ภาษาศาสตรและภาษาไทย
การอบรมดานนาฏศิลปและการแสดง การขอตําแหนงวิชาการ การทําวิจัย
การสอน online
เทคโนโลยีการสอนภาษา
ภาษาจีน, การสอนภาษาจีน,การทําผลงานวิชาการ
พัฒนาศักยภาพ
ภูมิปญญา ภาวะผูนํา
หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
จิตวิทยาการศึกษา
การทําผลงานทางวิชาการ
อบรมงานวิจัย
อบรมปฏิบัติการ การขอตําแหนงทางวิชาการทางดานทัศนศิลป
ศิลปะและการออกแบบ
ภาษาศาสตร ภาษาไทย การใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอน การวิจัย การทําผลงานวิชาการ
รัฐ การเมือง การปกครอง และการบริหารรัฐ
การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการสอนออนภาษาจีน
การเขียนขอเสนอการวิจัยสําหรับขอทุนภายนอกมหาวิทยาลัย เชน การอบรมลูกไก
การวิจัย
วิจัยดานงานสรางสรรค
ดานรัฐศาสตร ดานกฎหมาย ดานการบริหารภาครัฐ ดานเทคโนโลยีดิจิทัล
การจัดทําระบบ e-learning
ภาษาและวัฒนธรรม
การแปล
การวิจัยเกี่ยวกับทางภาษาศาสตร
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ที่
หัวขอที่คาดวาจะประสงคเขาอบรมจากหนวยงานภายนอก
73 การเสนอผลงานวิชาการ
74 กฎหมายมหาชน
75 การสัมมนาทางภาษาศาสตร
76 การพัฒนาศักยภาพชุมชนทุกดาน
77 การอบรมพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ
78 นิเทศศาสตร
79 ระเบียบวิธีวิจัยแบบใหมๆ
80 ตามวิชาชีพการบัญชี
81 การทองเที่ยว
82 การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
83 การทองเที่ยว การโรงแรม
84 การเขียนทุนวิจัย
85 การจัดการและนวัตกรรมทางธุรกิจ
86 อบรมทางวิชาชีพ
87 การออกแบบงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
88 เทคโนโลยี คอมพิวเตอร วิจัย
89 นิเทศศาสตร การวิจัย
90 ทางดานสื่อสารมวลชน
91 นืเทศศาสตร การสอนออนไลน
92 ตลาดสมัยใหม
93 การเพิ่มทักษะทางดานโรงแรม
94 การรูเทาทันสื่อ
95 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล บริหารองกรดิจิทัล
96 การเขียนบทความวิชาการ
97 วิจัย ภาษา
98 เทคโนโลยีและธุรกิจ
99 การทองเที่ยว
100 กาบัญชี นวัตกรรมทางการศึกษา
101 ดานการโรงแรมและทองเที่ยว
102 การตลาด/วิจัย/ภาษาอังกฤษ/เทคโนโลยี/ประกันคุณภาพ
103 เกี่ยวกับคอมพิวเตอร, เทคโนโลยีสารสนเทศ
104 ทางดานทรัพยากรมนุษย
105 การจัดการทรัพยากรมนุษย
106 การทองเที่ยว
107 ดานการวิจัย/ดานเทคโนโลยี
108 การตลาด
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ที่
หัวขอที่คาดวาจะประสงคเขาอบรมจากหนวยงานภายนอก
109 ที่สอดคลองกับสาขาที่สอน
110 บริหารธุรกิจ
111 ดานสิ่งแวดลอม ดานการทําผลงานวิชาการ ดานการพัฒนาการเรียนการสอน ดานการพัฒนางานวิจัย
112 การเขียนบทความนานาชาติ การวางแผนงานวิจัยใหเปนที่ยอมรับดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
113 การประชุมสัมนาที่เกี่ยวของทางดานคหกรรมศาสตร
114 การทําผลงานวิชาการ
115 การอบรมดานการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ
116 เทคโนโลยี
117 วัสดุศาสตร
118 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกในงานอุตสาหกรรม
119 สิ่งแวดลอม
120 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
121 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เพื่อสงเสริมและพัฒนาเครือขายนักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือขาย นบม.)
122 การจัดการขอมูล
123 การเขียนตํารา/หนังสือเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ การนิเทศสหกิจศึกษา
124 คอมพิวเตอร
125 การจัดทําวิทยาการขอมูล
126 งานประชุมวิชาการสาขาพันธุศาสตร
127 การอบรมที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา และการเขียนผลงานตาง ๆ
128 การอบรมเกี่ยวกับเคมี หรือวิทยาศาสตรดานอื่น ๆ
129 การทําวิจัย และการเขียนหนังสือ ตํารา
130 การเขียนหนังสือประกอบการขอตําแหนง
131 อบรมการแปรรูปอาหาร ขนมไทย
132 ดานอาหารและโภชนาการ / ศิลปะประดิษฐ
133 งานวิจัย
134 ดานสิ่งแวดลอม
135 การวิจัยทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร
136 ดานการจัดการอุตสาหกรรม
137 ดานอุตสาหกรรมอาหาร
138 การเขียนหนังสือ/ตํารา
139 การทําธุรกิจออนไลน
140 วิทยาการคอมพิวเตอร
141 การเตรียมบทความวิชาการเพื่อตีพิมพในวารสารในระดับนานาชาติ
142 การเขียนหนังสือดานการสื่อสารวิทยาศาสตร
143 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ที่
หัวขอที่คาดวาจะประสงคเขาอบรมจากหนวยงานภายนอก
144 แหลงทุน
145 เทคโนโลยี
146 การเขียนบทความทางวิชาการ
147 งานวิจัยทางวิชาการ คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ
148 นวัตกรรรมอาหารเพื่อสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ
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3.3 หัวขอที่ประสงคใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดอบรมภายใน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

หัวขอที่ประสงคใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดอบรมภายใน
เทคนิคการสอน, การทํา รศ
ดานการวิจัย
สื่อการเรียนการสอน, เทคโนโลยีการสอน, นวัตกรรมการศึกษา, การศึกษา, นโยบายการศึกษา, โปรแกรมคอมพิวเตอร, การวิจัย
การจัดการเรียนการสอนออนไลน
วิจัย, การเขียนเอกสารประกอบการสอน/ตํารา, การคุมครองสิทธิ์
การเขียนบทความวิชาการ, การขอทุนวิจัย, การขอตําแหนงทางวิชาการ
ภาษาไทย
ภาษาไทย
การทําวิจัย
การขอตําแหนงทางวิชาการ / เรื่องที่เกี่ยวของกับการทําวิจัยในปจจุบัน
การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การอบรมเพื่อพัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
และการอบรมการพัฒนาหัวขอวิจัยเพื่อใหไดรับทุนภายนอก
การขอตําแหนงทางวิชาการ
การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ, การวิจัยเพื่อการศึกษา
การจัดการเรียนการสอนดานคอมพิวเตอร
การนิเทศนักศึกษา
นวัตกรรม เทคโนโลยี ดานการศึกษา และดานการวิจัย
เทคโนโลยีการศึกษา, การวิจัย
การวิจัยทางการศึกษาและสถิติ
วิจัย
อบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ
การเขียนบทความ การทําผลงานวิชาการ
เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
การเขียนผลงานทางวิชาการ
การสอนออนไลน
การประกันคุณภาพ
การขอตําแหนงทางวิชาการ
การขอ ผศ.
ดานการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
การสรางสื่อการเรียนรูออนไลน
ประกันคุณภาพ / ความเสี่ยง / ผลงานวิชาการ
การเขียนผลงานทางวิชาการ
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ที่
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

หัวขอที่ประสงคใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดอบรมภายใน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การวิเคราะหขอมูล การประเมิน การประกันคุณภาพ การวัดและประเมิน การวิจัยและพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนออนไลน
การวัดและประเมินผล
การขอตําแหนงทางวิชาการ
การทําตําแหนงทางวิชาการ
แผนกลยุทธ
การทําผลงานเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ / ขอทุนวิจัย
การทําวิจัย การเขียนหนังสือ ตํารา
การจัดการเรียนการสอนออนไลน การทําวิจัย การขอตําแหนงทางวิชาการ การประกันคุณภาพ
การวิจัย ภาษาไทย
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ / การทําผลงานวิชาการที่เกี่ยวของในศาสตร
การประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัย
การทําวิจัย
การเขียนบทความเพื่อสงตีพิมพเผยแพรระดับ นานาชาติ
การเจียนผลงานระดับ รศ.
การทําผลงานวิชาการ
พัฒนาศักยภาพ
วิจัย ผลงานวิชาการ
การเขียนบทความวิชาการ
นาฏศิลปสรางสรรค
การเขียนตําราวิชาการ
อบรมปฏิบัติการการเขียนตําราและเอกสารประกอบการสอน, อบรมปฏิบัติการการขอตําแหนงทางวิชาการทางดานทัศน
การเตรียมความพรอม สงผลงานวิชาการ
ภาษาศาสตร ภาษาไทย การใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอน การวิจัย การทําผลงานวิชาการ
ไมมี
การสอนออนไลนอยางมีประสิทธิภาพ
การเสนอผลงานวิจัยที่ใชสําหรับการเสนอขอตําแหนง
การวิจัยทางสังคมศาสตร
งานสรางสรรค
ดานกฎหมายมหาชน ดานธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ดานการปราบปรามทุจริตในสถาบันอุดมศึกษา
การเขียน coding เพื่อการเรียนการสอน
วิจัย
การเรียนการสอน
การวิจัยเกี่ยวกับทางภาษาศาสตร
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ที่
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

หัวขอที่ประสงคใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดอบรมภายใน
การทําวิจัย
การวิจัยทางดานนิติศาสตร
โปรแกรมเพื่อการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาศักยภาพชุมชน โดยแกนนําชุมชน และเยาวชน
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนดานเทคโนโลยีทันสมัย
นิเทศศาสตร
ระเบียบวิธีวิจัยแบบใหมๆ
การพัการเขียนผลงานทางวิชาการ
การจัดการเรียนการสอนออนไลน
การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
การเขาสูตพแหนงทางวิชาการ
การเขียนผลงานวิชาการ
การจัดการและนวัตกรรมทางธุรกิจ
อบรมการเขียนตํารา
การประยุกตใชเทคโนโลยีสําหรับการสอนออนไลน
การวิจัย การเขียนเรียบเรียงเอกสารทางวิชาการ
เกณฑและวิธีการขอตําแหนงทางวิชาการ
การเขียนผลงานวิชาการใหเหมาะสมกับเฉพาะสาขาวิชาของตนเอง
การใชสื่อการสอนสมัยใหม ประกันคุณภาพ การสอนออนไลน เทคนิการสอน
การพัฒนาการตลาดในยุค 4.0
ดานผลงานวิชาการ
การวิจัยรูปแบบตางๆ สถิติที่ใชในการวิจัย
เทคโลยีและนวัตรกรรม เทคโลยีการเรียนการสอน
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วิจัย ภาษา
เทคโนโลยีและธุรกิจ
การทองเที่ยว
ภาษาอังกฤษ
เทคนิคการสอนและการทํางานเปนทีม
เทคโนโลยี/วิจัย/ประกันคุณภาพ
วิจัย, การเขียนผลงานทางวิชาการและอื่นๆ
เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย
การทําวิจัย การทองเที่ยว
การอบรมเพื่อพัฒนาผลงานวิชาการที่มีผูทรงคุณวุฒณวุ
ิ ฒิเปนวิทยากรเฉพาะดานที่ขอผลงานวิชาการ
การตลาด
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ที่
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

หัวขอที่ประสงคใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดอบรมภายใน
ที่สอดคลองกับงานสอน
บริหารธุรกิจ
ดานสิ่งแวดลอม ดานการทําผลงานวิชาการ ดานการพัฒนาการเรียนการสอน ดานการพัฒนางานวิจัย
การเขียนบทความนานาชาติ การวางแผนงานวิจัยใหเปนที่ยอมรับดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ศึกษาดูงานตางประเทศที่จะนํามาพัฒนาทางดานการสอน
การทําผลงานวิชาการ
การอบรมดานการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ
เทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
การพัฒนาการดานไฟฟาและเทคโนโลยี, การเขียนโปรแกรมและประยุกตการใชวาน
สิ่งแวดลอม
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการสัมมนานักบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อมุงเปาประสงค OKR ของมหาวิทยาลัย
Data Analysis
การเขียนตํารา/หนังสือ บทความ เพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ
คอมพิวเตอร
รูปแบบการเขียนการอางอิงเอกสารตามหลักการจัดทําผลงานวิชาการ
การผลิตผลงานเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ
การเขียนผลงานเพื่อขอตําแหนงวิชาการ
การใชเทคโนโลยีใรการเรียนการสอน
การทําวิจัย และการเขียนหนังสือ ตํารา
การทําวิจัยประกอบการขอตําแหนงทางวิชาการ
การจัดทําสื่อการสอน, การจัดทําเอกสารสําหรับขอผลงานวิชาการ
การทําผลงานวิชาการ. ภาษาอังกฤษ
การทําหนังสือ /การเขียนบทความ
การอบรมเกณฑใหมที่กระชับ และการประเมินสิ่งแวดลอม
การวิจัยทางดานวิทยาการคอมพิวเตอรและการสรางผลลงานทางดานวิชาการเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางดานวิชาการ
การทําผลงานทางวิชาการ
การทําผลงานวิชาการ
การเขียนหนังสือ/ตํารา
การจัดการเรียนการสอน..ขอสอบ..ออนไลน
วิทยาการคอมพิวเตอร
การเตรียมบทความวิชาการเพื่อตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
การเขียนหนังสือดานการสื่อสารวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ที่
144
145
146
147
148

หัวขอที่ประสงคใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดอบรมภายใน
วิจัย วิชาการ
เทคโนโลยี
การขอตําแหนงวิชาการ
การเขียนขอวิจัยอยางไรใหไดรับทุนวิจัยในป 2563
การจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ทางดานวิทยาศาสตร
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4. ความตองการในดานการกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ
จากการสํารวจความตองการในดานการกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการเปนรายบุคคล ใน
ป พ.ศ.2563 - 2567 พบวาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่เปนผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 158 คน
มีความต องการพัฒนาตํ าแหนงสายสนั บสนุนวิ ชาการ เมื่อจําแนกตามป พ.ศ.ที่คาดวาจะขอกําหนดระดั บ
ตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการตั้งแต พ.ศ.2563 – 2567 โดยมีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดระดับตําแหนง
สายสนับสนุนวิชาการรายละเอียดดังตอไปนี้ คือ
- ปพ.ศ. 2563 มีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ
ระดั บ ชํ า นาญงาน จํ า นวน - คน ระดั บ ชํ า นาญงานพิ เ ศษ จํ า นวน - คน ระดั บ ชํ า นาญการ
จํ านวน 24 คนระดั บชํ านาญการพิ เ ศษ จํ านวน - คนระดั บเชี่ ยวชาญ จํ านวน - คนและระดั บ
เชี่ยวชาญพิเศษ จํานวน - คน
- ปพ.ศ. 2564 มีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ
ระดั บ ชํ า นาญงาน จํ า นวน - คน ระดั บ ชํ า นาญงานพิ เ ศษ จํ า นวน - คน ระดั บ ชํ า นาญการ
จํ านวน 40 คนระดั บชํ านาญการพิ เ ศษ จํ านวน 1 คนระดั บเชี่ ยวชาญ จํ านวน - คนและระดั บ
เชี่ยวชาญพิเศษ จํานวน - คน
- ปพ.ศ. 2565 มีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ
ระดั บ ชํ า นาญงาน จํ า นวน - คน ระดั บ ชํ า นาญงานพิ เ ศษ จํ า นวน - คน ระดั บ ชํ า นาญการ
จํ านวน 31 คนระดั บชํ านาญการพิ เ ศษ จํ านวน 1 คนระดั บเชี่ ยวชาญ จํ านวน - คนและระดั บ
เชี่ยวชาญพิเศษ จํานวน - คน
- ปพ.ศ. 2566 มีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ
ระดั บ ชํ า นาญงาน จํ า นวน - คน ระดั บ ชํ า นาญงานพิ เ ศษ จํ า นวน 1 คน ระดั บ ชํ า นาญการ
จํ านวน 10 คนระดั บชํ านาญการพิ เ ศษ จํ านวน 5 คนระดั บเชี่ ยวชาญ จํ านวน - คนและระดั บ
เชี่ยวชาญพิเศษ จํานวน-. คน
- ปพ.ศ. 2567 มีผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ
ระดั บ ชํ า นาญงาน จํ า นวน - คน ระดั บ ชํ า นาญงานพิ เ ศษ จํ า นวน - คน ระดั บ ชํ า นาญการ
จํ านวน 12 คนระดั บชํ านาญการพิ เ ศษ จํ านวน 6 คนระดั บเชี่ ยวชาญ จํ านวน - คนและระดั บ
เชี่ยวชาญพิเศษ จํานวน - คน
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ดังตารางที่ 6 เรื่องความตองการในดานการกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการของบุคลากร
ที่แสดงจํานวน (คน) ซึ่งเปนผูที่คาดวาจะประสงคขอกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ ตามระดับ
ตางๆ ในแตละป
ระดับ

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

เชี่ยวชาญพิเศษ

-

-

-

-

-

เชี่ยวชาญ

-

-

-

-

-

ชํานาญการพิเศษ

-

1

1

5

6

ชํานาญการ

24

40

31

10

12

ชํานาญงานพิเศษ

-

-

-

1

-

ชํานาญงาน

-

-

-

-

-

โดยสามารถจําแนก เปนรายละเอียดตามหนวยงานที่มีการขอกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุน
วิชาการไดดังตารางที่ 7 ถึง 11 ซึ่งแสดงจํานวนคนที่ขอกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการตามระดับ
ตางๆ ตามแตละหนวยงาน ในระหวางป พ.ศ. 2563 – 2567 โดยจําแนกตามแตละปพ.ศ.
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ตารางที่ 7 ซึ่ งแสดงจํ านวนคนที่ ขอกํ าหนดระดั บตํ าแหน งสายสนั บสนุ นวิ ชาการตามระดั บต างๆ
ตามแตละหนวยงาน ป พ.ศ. 2563

หนวยงาน

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

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

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

3
2
4
3

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สํานักงานอธิการบดี
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองพัฒนาระบบบริหาร
กองคลังและพัสดุ
กองพัฒนานักศึกษา
กองบริการการศึกษาและ
บริการวิชาการ
กลุมงานกฎหมายและวินัย
กลุมรายได ทรัพยสิน ศูนยบมเพาะ
วิสาหกิจและสหกิจศึกษา
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ตารางที่ 8 ซึ่ งแสดงจํ านวนคนที่ ขอกํ าหนดระดั บตํ าแหน งสายสนั บสนุ นวิ ชาการตามระดั บต างๆ
ตามแตละหนวยงาน ป พ.ศ. 2564

หนวยงาน

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

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

-

2

-

-

-

-

-

1
6
5

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

3
2
2
1

1
-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

สํานักงานอธิการบดี
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองพัฒนาระบบบริหาร
กองคลังและพัสดุ
กองพัฒนานักศึกษา
กองบริการการศึกษาและ
บริการวิชาการ
กลุมงานกฎหมายและวินัย
กลุมรายได ทรัพยสิน ศูนยบมเพาะ
วิสาหกิจและสหกิจศึกษา
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ตารางที่ 9 ซึ่ งแสดงจํ านวนคนที่ ขอกํ าหนดระดั บตํ าแหน งสายสนั บสนุ นวิ ชาการตามระดั บต างๆ
ตามแตละหนวยงาน ป พ.ศ. 2565

หนวยงาน

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

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

-

1

-

-

-

-

-

4
2
1

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

4
1
-

1
-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สํานักงานอธิการบดี
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองพัฒนาระบบบริหาร
กองคลังและพัสดุ
กองพัฒนานักศึกษา
กองบริการการศึกษาและ
บริการวิชาการ
กลุมงานกฎหมายและวินัย
กลุมรายได ทรัพยสิน ศูนยบมเพาะ
วิสาหกิจและสหกิจศึกษา
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ตารางที่ 10 ซึ่งแสดงจํานวนคนที่ขอกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการตามระดับตางๆ
ตามแตละหนวยงาน ป พ.ศ. 2566

หนวยงาน

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

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

-

-

1

-

-

-

-

1
-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1
-

1
1

1
-

-

-

-

-

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สํานักงานอธิการบดี
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองพัฒนาระบบบริหาร
กองคลังและพัสดุ
กองพัฒนานักศึกษา
กองบริการการศึกษาและ
บริการวิชาการ
กลุมงานกฎหมายและวินัย
กลุมรายได ทรัพยสิน ศูนยบมเพาะ
วิสาหกิจและสหกิจศึกษา
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ตารางที่ 11 ซึ่งแสดงจํานวนคนที่ขอกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการตามระดับตางๆ
ตามแตละหนวยงาน ป พ.ศ. 2567

หนวยงาน

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

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

-

-

-

-

-

-

-

2
2
-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

2
-

2
-

-

-

-

-

1

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สํานักงานอธิการบดี
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองพัฒนาระบบบริหาร
กองคลังและพัสดุ
กองพัฒนานักศึกษา
กองบริการการศึกษาและ
บริการวิชาการ
กลุมงานกฎหมายและวินัย
กลุมรายได ทรัพยสิน ศูนยบมเพาะ
วิสาหกิจและสหกิจศึกษา
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5. ความตองการในดานคุณวุฒิการศึกษาของสายสนับสนุนวิชาการ
จากการสํารวจความตองการในดานคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในระหวางป
พ.ศ. 2563-2567 พบวา มีความประสงคเรื่องการศึกษาตอ จําแนกรายละเอียดไดดังตอไปนี้
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่สังกัดตามหนวยงานตางๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่กําลังอยู
ระหวางการศึกษาตอจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 8 สวนกรณีที่ไมประสงคจะศึกษาตอ ในระหวางป พ.ศ.
2563-2567จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 78 และคาดวาจะศึกษาตอในระหวางป พ.ศ. 2563-2567 จํานวน
22 คน คิดเปนรอยละ 14
ดังแผนภาพที่ 4 ซึ่งแสดงสัดสวนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่สังกัดตามหนวยงานตางๆของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเรื่องความตองการในดานคุณวุฒิการศึกษา ตามสถานะความประสงคเรื่องการศึกษาตอ

สัดสวนความประสงคในการศึกษาตอ
ไมประสงคที่จะศึกษาตอ

ประสงคที่จะศึกษาตอ

อยูระหวางศึกษาตอ

8%
14%
78%

เมื่อจําแนกตามรูปแบบในการศึกษาตอ พบวาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่สังกัดตามหนวยงาน
ตางๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีประสงคจะศึกษาตอในเวลาราชการ จํานวน - คน คิดเปนรอยละ 0
และภาคนอกเวลาราชการ 34 คน คิดเปนรอยละ 100 ดังแผนภาพที่ 5 ซึ่งแสดงสัดสวนของรูปแบบใน
การศึกษาตอที่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่สังกัดตามหนวยงานตางๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สัดสวนรูปแบบในการเรียนตอ
ไมประสงคที่จะศึกษาตอ

ประสงคที่จะศึกษาตอและอยูระหวางศึกษาตอ

ภาคนอกเวลา

18%
18%
64%

100%
0%

ภาคในเวลา

100

เมื่อพิจารณาความประสงคเรื่องการศึกษาตอ จําแนกตามหนวยงานตางๆ และปการศึกษาทีค่ าดวา
ประสงคจะเริ่มศึกษาตอในระหวางป พ.ศ. 2563-2567 พบวา
- คณะครุศาสตร มีบุคลากรสายสนั บสนุ นวิ ชาการที่คาดว าประสงคจะเริ่ มศึกษาต อ ป พ.ศ. 2563
จํานวน - คน , ปพ.ศ. 2564 จํานวน 2 คน , ปพ.ศ. 2565 จํานวน - คน , ปพ.ศ. 2566 จํานวน - คน และ
ปพ.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 และ
ปพ.ศ. 2567 จํานวน - คน
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่คาดวาประสงคจะเริ่มศึกษาตอ
ป พ.ศ. 2563 จํ านวน - คน , ป พ.ศ. 2564 จํ านวน - คน , ป พ.ศ. 2565 จํ านวน 1 คน , ป พ.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 5 คน , ปพ.ศ. 2566 จํานวน 2 คน และ
ปพ.ศ. 2567 จํานวน 2 คน
- สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นามี บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น วิ ชาการที่ ค าดว า ประสงค จ ะเริ่ ม ศึ ก ษาต อ
ป พ.ศ. 2563 จํ านวน - คน , ป พ.ศ. 2564 จํ านวน - คน , ป พ.ศ. 2565 จํ านวน 1 คน , ป พ.ศ. 2566
จํานวน - คน และ ปพ.ศ. 2567 จํานวน - คน
- สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรสายสนับสนุ นวิ ชาการที่ คาดว าประสงค
จะเริ่มศึกษาตอ 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
- สํ านั กศิ ลปะและวั ฒนธรรม มี บุคลากรสายสนั บสนุ นวิ ชาการที่ คาดว าประสงค จะเริ่ มศึ กษาต อ
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
- สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่คาดวาประสงคจะเริ่ม
ศึกษาตอ 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
- กลุ ม ตรวจสอบภายใน มี บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น วิ ชาการที่ ค าดว า ประสงค จ ะเริ่ ม ศึ ก ษาต อ
ป พ.ศ. 2563 จํ านวน - คน , ป พ.ศ. 2564 จํ านวน - คน , ป พ.ศ. 2565 จํ านวน - คน , ป พ.ศ. 2566
จํานวน - คน และ ปพ.ศ. 2567 จํานวน 1 คน
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ดังตารางที่ 12 เรื่องความประสงคเรื่องการศึกษาตอ ในแตละปพ.ศ.จําแนกตามหนวยงาน
ตางๆในระหวางป พ.ศ. 2563-2567

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

ความประสงคเรื่องการศึกษาตอของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในแตละปพ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2563 2564 2565 2566 2567
รวม
2
1
3
1
1
3
5
2
2
12
1
1
4
4
-

-

-

-

1

-

9

7

2

4

1
22

6.ความตองการในดานสมรรถนะการปฏิบัติงานของสายสนับสนุนวิชาการ
จากการสํารวจพบวาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไดแสดงความตองการ เรื่อง การเพิ่มพูนสมรรถนะ
การปฏิบัติงาน ผานการเขารวมสัมมนาและประชุมตลอดจนความตองการในการเขารวมการอบรมที่จัดโดย
หนวยงานภายนอก และมีความประสงคที่ตองการใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดอบรมดังนี้
6.1 หัวขอที่คาดวาจะประสงคเขารวมสัมมนาและประชุม
6.2 หัวขอที่คาดวาจะประสงคเขาอบรมจากหนวยงานภายนอก
6.3 หัวขอที่ประสงคใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดอบรมภายใน
ซึ่งการตอบคําถามในสวนนี้นั้น ผูตอบเลือกที่จะระบุหัวขอที่มีความเกี่ยวของกับงานประจําที่ทํา ,
ตําแหนงของตนเองและการเลื่อนระดับสูงขึ้น ตลอดจนการสงเสริมในการทํางานตางๆ รายละเอียดแตละ
หัวขอดังแนบ
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6.1 หัวขอที่คาดวาจะประสงคเขารวมสัมมนาและประชุม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

หัวขอการสัมมนา/ประชุมที่ประสงคหรือจะเขารวม
เกี่ยวกับการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
การพัฒนาบุคลิกภาพ
การบริหารธุรกิจ
การพัฒนาศักยภาพการทํางาน
การเขียนคูมือประเมินขึ้นตําแหนงที่สูงขึ้น
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ และการเพิ่มศักยภาพดานตางๆ เชน ภาษา คอมฯ เปนตน
ระเบียงกระทรวงการคลัง
มาตราฐานการบัญชีภาครัฐ
อบรมหลักสูรมาตรฐานวิชาชีพดานการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ, งานคาK
อบรมระเบียบพัสดุ
ดานระเบียบวาดวยการพัสดุหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ดานพัสดุ
การสื่อสาร
ดานการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
content online
content online
ดานการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง
ดานการตรวจสอบภายใน
ระเบียบพัสดุที่เกี่ยวกับการออกแบบ ควบคุมงานกอสราง การตรวจรับ
การเขียนคูมือการปฏิบัติงาน
วิธีการเขียนผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงระดับชํานาญการ
การคํานวนราคากลางการกอสราง
การจัดทํารายงานการประชุม การเขียนหนังสือราชการ งานประกันคุณภาพการศึกษา
ประชุมการประกันความเสี่ยง
การอบรมณ Graphic และการใช Office
ดานการพัฒนาตนเองที่เกี่ยวของกับลักษณะของงาน
ดานการประชาสัมพันธ
การสื่อสารองคกร
หลักในการเขียนรายงานการประชุม
ระบบสารบรรณ
อบรมจัดทําคูมือฯ
ดานการจัดซื้อจัดาง
จ
การพัฒนาตําแหนงที่สูงขึ้น
การพัฒนาระบบงบประมาณแนวใหม
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ที่
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

หัวขอการสัมมนา/ประชุมที่ประสงคหรือจะเขารวม
ดานประกันคุณภาพการศึกษา
วิธีการเขียนรายงานการประชุม แนวทางการจัดทําเลมคูมือ
คอมพิวเตอร
การจัดทําแผน , การประกันคุณภาพการศึกษา
งบประมาณ/การวิจัย
วิเทศสัมพันธ
ดานนโยบายและแผน
การจัดทําแผน
การบริหารงานอุดมศึกษาระดับตน (สําหรับผูบริหารสายสนับสนุน)/หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณ/
ฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน/อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
การจัดทําแผน
ประชุมเกี่ยวกับงานสารบรรณ
Information Technology research
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การดําเนินงานดานกฏหมายสําหรับนักเรียน นักศึกษาและลูกจางชาวตางประเทศ
การจัดสัมนาพัฒนาบุคลากร ภาวะผูนํา มนุษยสัมพันธในการทํางาน
การประยุกตใชเทคโนโลยีสาระสนเทศใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
สัมมนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ
ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรและระบบเครือขาย
ภาษาอังกฤษ
ระเบียบพัสดุและอื่นๆที่เกี่ยวของ
สัมมนาดานวิชาการ
สัมมนากิจกรรมงานพัฒนานักศึกษา
การจัดประชุมออนไลนดวยโปรแกรมและใชเทคโนโลยี 5G
เทคโนโลยี AI เพื่อการทํางานรวมกัน
อบรมเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนางานหอพักนักศึกษา
เครือขายความรวมมือดานบรรณารักษศาสตร สารสนเทศศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน WUNCA, PULINET เปนตน
ดานระเบียบการคลัง
งานดานอาคารสถานที่
การอบรมสัมมนาเกี่ยวกับงานสารบรรณ เทคนิคการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับบรรณารักษและสารสนเทศ ดานเทคโนโลยี นวัตกรรมใหมๆ
ผลงานทางวิชาการ
ประชุมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
การอบรมเกี่ยวกับระเบียบ/พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางฯ
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร หรืองานดานพัสดุ
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ที่
หัวขอการสัมมนา/ประชุมที่ประสงคหรือจะเขารวม
73 ดานการใหคําปรึกษา
74 การบริหารจัดการองคกร
75 การเงิน
76 กิจการนักศึกษา
77 ดานพัฒนานักศึกษา
78 การพัฒนานักศึกษา
79 เรื่องการทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา
80 การจัดอบรมการเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น
81 การบริหารงานบุคลากรดานตางๆ เชน เงินเดือน บํานาญ บําเหน็จ
82 การใชระบบสารบัญในการพัฒนางาน
83 การบริหารทรัพยากรมนุษย
84 ดานทรัพยากรมุนษยหรือเกี่ยวของกับงาน
85 งานสัมมนาเกี่ยวกับบุคลากร
86 การสัมมนา/ประชุมที่สรางศักยภาพและสงเสริมในการทํางาน
87 เกี่ยวกับงานจัดซื่อจัดจาง
88 การประยุกตใชงานโปรแกรมmicrosoft excel ใหเหมาะสมกับงาน
89 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต
90 คุณธรรมจริยธรรม
91 สัมมนาเรื่องการทําผลงาน
92 เทคโนโลยีและสื่อทางการศึกษา
93 อบรมงานสารบรรณ
94 อบรมหลักสูตรการเขียนผลงานสายสนับสนุน/หลักสูตรงานสารบรรณทางวิชาการ
95 ทางการศึกษา
96 บริหารจัดการทั่วไป
97 ประกันคุณภาพการศึกษา /การจัดการประชุม
98 การวิเคาะหกรอบอัตรากําลัง การเขียนขอผลงานระดับชํานาญการพิเศษ
99 100 การจัดการความรู
101 1.การทําผลงานเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง 2.ดานสารสนเทศ คอมพิวเตอรไอที
102 งานสารบรรณ
103 เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ เพื่อกาวสูตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น
104 พัสดุ
105 ดานการบัชี
106 การสัมมนาทําผลงานวิชาการ
107 วิจัย
108 การอบรมพัฒนางาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการสํานักงานคณะ
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ที่
หัวขอการสัมมนา/ประชุมที่ประสงคหรือจะเขารวม
109 ดานประกันคุณภาพการศึกษา
110 ดานการจัดการเอกสาร
111 หองปฏิบัติการ
112 หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
113 การพัฒนาบุคลากรเพื่อตําแหนงที่สูงขึ้น
114 หองปฏิบัติการ
115 เกี่ยวกับงานที่ทําปจจุบัน
116 เรื่องการทําหนังสือราชการตางๆ
117 คอมพิวเตอร
118 ระบบพลังงานทดแทน, ระบบเชื่อมตอโครงขายไฟฟา, การขับเคลื่อนเครื่องจักรกลไฟฟา, คอนเวอรเตอรกําลังสูง
119 การขอกําหนดตําแหนง
120 งานดานบริหารทั่วไป /พัสดุ
121 การประกันคุณภาพการศึกษา
122 ดานการวิจัย/การทองเที่ยว
123 ความรูดานการวิจัย
124 อบรมพัฒนาวารสารวิชาการ
125 ดานการวิจัยทางวิทยาศาสตร และสังคมศาสตร
126 อบรมผูบริหาร
127 อบรมดานการตัดตอ VDo , ตัดตอภาพ
128 อรมรมระเบียบการเงิน
129 เรื่องขอชํานาญการ
130 การเขาสูตําแหนง
131 ดานที่เกี่ยวกับบรรณารักษและเทคโนโลยีสารสนเทศ
132 บรรณารักษ การพัฒนาหองสมุด
133 ไมมี
134 ดานภาษา
135 อบรมการใชภาษาอังกฤษ
136 ดานคอมพิวเตอร
137 ดานภาษา
138 งานบริการ
139 ดานการบริหารงาน
140 วิศวกรรม
141 เขารวม
142 โสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
143 เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

106

ที่
หัวขอการสัมมนา/ประชุมที่ประสงคหรือจะเขารวม
144 งานพัสดุ
145 การพัฒนาบุคลิกภาพ
146 การดําเนินงานของหองสมุดในสถานการณ Covid
147 ดาน IT
148 คอมพิวเตอร
149 การสัมมนา/ประชุมที่ตรงกับสายงาน
150 ภาษาอังกฤษ
151 วัฒนธรรม/มานุษยวิทยาวัฒนธรรม/ชาติพันธุ/ดนตรีและเพลงพื้นบาน
152 ไมทราบแผน/โครงการของมหาวิทยาลัยจึงตอบไมได
153 ระเบียบการเบิกจายและระเบียบการจัดซื้อจัดจาง
154 เรื่องการทําการเวปไซต
155 ดานงานบริหารทั่วไป
156 งานทะเบียน
157 ภาษาอังกฤษทางดานวิชาการ
158 หลักสูตร
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6.2 หัวขอที่คาดวาจะประสงคเขาอบรมจากหนวยงานภายนอก
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

หัวขอที่คาดวาจะประสงคเขาอบรมจากหนวยงานภายนอก
การพัฒนางานเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติอยู
การอบรมเกี่ยวกับการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน
การเงิน การบัญชี
การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตของมหาวิทยาลัย
โครงการพัฒนาหัวหนางาน หลักสูตรผูบริหารระดับตน
กม. ระเบียบ ใหมๆ
ระเบียบที่เกี่ยวของกับการทํางาน
มาตราฐานการบัญชีภาครัฐ
อบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพดานการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ, งานคาK
อบรมระเบียบพัสดุ
โครงการฝกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพดานการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
อบรมผูบริหารระดับกลาง (นบก.)
อบรมเรื่องระเบียบพัสดุทางดานกฎหมาย
ดานกฎหมาย ภาษีและสิ่งแวดลอม
ดานทักษะวิชาชีพแบบนําสมัย
content online
content online
กรมบัญชีกลาง
ดานการตรวจสอบภายใน
การออกแบบสถาปตยกรรม การออกแบบขุมขนเมือง แนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
การอบรมการเขียนหนังสือราชการ และ รายงานการประชุม
เทคนิคการเขียนผลงานและพัฒนางานเพื่อขอกําหนดตําแหนง
การกําหนดราคากลางงานกอสรางอาคาร
การเขียนรายงานการประชุม
อบรมขอสงสัยเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
การอบรมเกี่ยวกับดานกราฟค
การอบรมที่เกี่ยวของกับงานประชาสัมพันธ
ดานการประชาสัมพันธ การปฏิบัติงานราชการ
การสื่อสารภาพลักษณองคกร
อบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (บบสส.)
การจัดซื้อ/จาง เกี่ยวกับการทํางาน
ระบบสารบรรณ
ระบบการจัดซื้อจัดจางและงานพัสดุภาครัฐฯ
พัสดุ
การพัฒนาหลักสูตรผูบริหารระดับตน
การปรับตัวและอํานวยการเปลี่ยนแปลง
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ที่
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

หัวขอที่คาดวาจะประสงคเขาอบรมจากหนวยงานภายนอก
ดานประกันคุณภาพการศึกษา
การอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและมหาวิทยาลัย
คอมพิวเตอร
การจัดทําแผน , การประกันคุณภาพการศึกษา
งบประมาณ
วิเทศสัมพันธ
ดานนโยบายและแผน
การพัฒนาแผน
การอบรมการวิจัยในมนุษย/การอบรมอื่นที่เกี่ยวของกับกระบวนการงบประมาณ/การบริหารสถาบันอุดมศึกษา
การบริหารงบประมาณ
การจัดเก็บเอกสารภายนอก-ใน งานสารบรรณ
Information Technology
ดานวิเทศสัมพันธ
การคิดสรางสรรคและนวัตกรรม ภาวะผูนํา
การประยุกตใชเทคโนโลยีสาระสนเทศใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
สัมมนาทางนวัตกรรมเเละเทคโนโลยีการศึกษา
ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรและระบบเครือขาย
ระเบียบพัสดุและอื่นๆที่เกี่ยวของในงาน
บริการการศึกษาและบริการวิชาการ
การอบรมเครือขายงานกิจการนักศึกษา
การจัดทําสื่อออนไลน และการบันทึกตัดตอวิดีโอ
การสรางนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู
อบรมระบบสารสนเทศ
หลักสูตร การบริหารงาน อุดมศึกษาระดับตน (สําหรับผูบริหารสายสนับสนุน)
ระเบียบการเบิกจายหนวยงานราชการ
ระเบียบเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
นวัตกรรมเกี่ยวกับบรรณารักษ เชน งาน wanka
การวิจัยและการทําคูมือ
การประชุมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
ระเบียบ/พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางฯ
พัสดุ
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ที่
หัวขอที่คาดวาจะประสงคเขาอบรมจากหนวยงานภายนอก
73 ดานการใหคําปรึกษา
74 ระเบียบ พัสดุ ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวคอง
75 ระเบียบการเบิกจายเงิน
76 กิจการนักศึกษา
77 กิจกรรม
78 การพัฒนานักศึกษา
79 เรื่องการทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา
80 การขึ้นสูตําแหนงที่สูงขึ้น
81 กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของตางๆ ที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุง ซึ่งเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
82 การบริหารงานเพื่อการพัฒนาองคกร
83 การบริหารทรัพยากรมนุษย
84 ดานทรัพยากรมนุษย
85 อบรมดานบุคลากร
86 การอบรมที่เสริมสรางศักยภาพและพัฒนาความรูความสามารถตอการปฏิบัติงาน
87 เกี่ยวกับงานพัสดุ
88 เทคโนโลยีสารสนเทศ, การศึกษา
89 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต
90 คุณธรรมจริยธรรม
91 ดานระเบียบทางการเงิน
92 เทคโนโลยีทางการศึกษา
93 เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
94 หลักสูตรการเขียนผลงาน สายสนับสนุนวิชาการ
95 ทางการศึกษา
96 การบริหาร
97 ประกัน / การจัดประชุม
98 การจัดทําแผนปฏิบัติการ , การจัดทําตัวชี้วัดของแผน
99 100 การจัดการความรู
101 1.การทําผลงานเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง 2.ดานสารสนเทศ คอมพิวเตอรไอที
102 งานสารบรรณ/กิจการนักศึกษา
103 การขับเคลื่อนงานประจําสูงานวิจัย R2R
104 พัสดุ
105 การบัญชี
106 อบรมทําผลงานวิชาการ
107 งานสารบรรณ
108 การพัฒนางานประจําของตนเอง
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ที่
หัวขอที่คาดวาจะประสงคเขาอบรมจากหนวยงานภายนอก
109 การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทําแผน
110 ดานบริหาร
111 หองปฏิบัติการ
112 หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
113 ความรูทางดานการเงินและการเบิกจาย
114 หองปฏิบัติการ
115 เกี่ยวกับงานที่ทํา
116 ดานพัสดุ
117 คอมพิวเตอร
118 EECON, EENET, ICEM, iEECON
119 การพัฒนาตําแหนง
120 อบรมงานดานบริหารทั่วไป
121 การจัดการทรัพยสินทางปญญา คุมครองสิทธิผลงานของนักวิจัย
122 การวิจัยดานการทองเที่ยว
123 อบรมการศึกษาระบบ nriis ของ สกสว.
124 การพัฒนาวารสาร, การเขียนบทความวิชาการ
125 การอบรมดานการวิจัย และการบริหารงาน
126 การอบรมหลักสูตรผูบริหาร
127 อบรมดานการตัดตอ VDo , ตัดตอภาพ
128 ระเบียบการเบิกจาย
129 การจัดทําคูมือขอชํานาญการ
130 เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี
131 ดานที่เกี่ยวกับบรรณารักษและเทคโนโลยีสารสนเทศ
132 บรรณารักษ การพัฒนาหองสมุด
133 ไมมี
134 ดานภาษา/ดานการจัดทําแผนตาง ๆ
135 อบรมการสื่อสารเพื่อบริการ
136 ดานงานสารบรรณ
137 ดานบรรณารักษ
138 งานบริการ
139 ดานการบริหารงาน
140 วิศวกรรม/การบริหาร
141 เกี่ยวกับ เทสโนโลยีระบบภาพและเสียง
142 โสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
143 เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ที่
หัวขอที่คาดวาจะประสงคเขาอบรมจากหนวยงานภายนอก
144 งานพัสดุ
145 วางเเผนเกษียณรวย ดวยหุนเเละกองทุนรวม
146 147 ดาน IT
148 คอมพิวเตอร
149 การอบรมที่ตรงกับสายงาน
150 ดานคอมพิวเตอร
151 วัฒนธรรม
152 หลักสูตรการจัดการพิพิธภัณฑ (อบรมระยะสั้น) กรมศิลปากร
153 การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
154 การทําเวบไซต
155 156 งานทะเบียน
157 การประเมินผลการศึกษา
158 การเขาสูตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ
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6.3 หัวขอที่ประสงคใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดอบรมภายใน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

หัวขอที่ประสงคใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดอบรมภายใน
เกี่ยวกับการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
การอบรมเตรียมความพรอมสูระดับที่สูงขึ้น
การเงิน การบัญชี
ดานคอมพิวเตอร
ทักษะดานคอมพิวเตอร
การเพิ่มศักยภาพดานตางไปที่จําเปน
ระเบียบ/วิธี ที่เกี่ยวกับการทํางาน
การใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft office
งานตัดซื้อจัดจาง
ระเบียบพัสดุ
การใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารเบื้องตน
เทคนิคการเขียนประเมินคางาน/การวิเคราะหงาน/การประเมินผลตามแผนงาน
ดานเขียนหนังสือทางราชการ
อบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน,ทักษะการสื่อสารและการทํางานเปนทีม,การบริหารจัดการเวลาและการทํางาน
ดานชองทางการพัฒนาวิชาชีพ
การสรางสือ่ ออนไลน
การสรางสื่อ ออนไลน
การกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ดานการเงิน ดานพัสดุ สิทธิประโยชนเกี่ยวกับประกันสังคม
บทบาทและหนาที่ของกรรมการตางๆที่เกี่ยวกับการจัดจางเหมา กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม
การเขียนคูมือการปฏิบัติงาน
วิธีการเขียนผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนงระดับชํานาญการ
โครงการกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเรงการเติบโตของธุรกิจนวัตกรมมรายใหมสําหรับอุตสาหากรรมเปาหมายของประเทศ
การใหการบริการ service mind
อบรมขอสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานพัสดุ
เกี่ยวกับการพัธณาการรวมมือของบุคลากร
การอบรมที่เกี่ยวของกับงานประชาสัมพันธ
ดานการประชาสัมพันธ การปฏิบัติงานราชการ
การสื่อสารภาพลักษณองคกร
จิตสํานึกรักองคกร
การเขียนรายงานการประชุม
การสื่อสารดวยความคิดและพฤติกรรมเชิงบวก
ระบบการจัดซื้อจัดจางและงานพัสดุฯ
พัสดุ
ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร
การพัฒนาการสื่อสารในองคกร
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ที่
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

หัวขอที่ประสงคใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดอบรมภายใน
พัฒนาบุคลากร
ระเบียบการขาด การลา มาสาย เเละสิทธิ์ตางๆ ของ พม.
การจัดการเน็ตเวิรค
การพัฒนาตําแหนงงานที่สูงขึ้น
การวิจัย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ดานนโยบายและแผน
นโยบายและแผน
ฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
การวิเคราะหงบลงทุน
อบรมภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
Information Technology research
ดานการขึ้นตําแหนง
มนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีม
การประยุกตใชเทคโนโลยีสาระสนเทศใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
สัมมนาทางนวัตกรรมเเละเทคโนโลยีการศึกษา
ภาษาอังกฤษ และจีน
คอมพิวเตอรและระบบเครือขาย
ตามมหาวิทยาลัยฯกําหนดหรือจัดอบรมที่เกี่ยวของ
อบรมกี่ยวของกับการวางแผนโครงการแนะแนวการศึกษา
อบรมดานคอมพิวเตอร ภาษา
การจัดทําสื่อการเรียนการสอนออนไลน และการจัดทําหองบันทึกสื่อการเรียนการสอน และหองเรียนออนไลนการเทรนนิ่งออนไลน
ป 2563
อบรมระบบสารสนเทศ
หลักสูตร การบริหารงาน อุดมศึกษาระดับตน (สําหรับผูบริหารสายสนับสนุน)
การปรับตัวในการทํางานหลังวิกฤตโคโลนาไวรัส19
ระเบียบงานอาคารสถานที่
การใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานสารบรรณและและการใชเทคโนโลยีใหมๆ
อบรมภาษาอังกฤษ
การประชุมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
วิธีการ ระเบียบ/พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางฯ
พัสดุ
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ที่
หัวขอที่ประสงคใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดอบรมภายใน
73 ดานเทคโนโลยีใหมีประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน
74 ระเบียบพัสดุ ระเบียบ อื่น ๆ ที่เกี่ยวคอง
75 ระเบียบการเบิกจายเงิน
76 กิจการนักศึกษา
77 กิจกรรม
78 การพัฒนานักศึกษา
79 การพัฒนานักศึกษา
80 อบรมพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับกฎระเบียบตางๆ
81 การอบรมตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามที่ปฏิบัติงานที่ประเมินเพื่อเลื่อนคาตอบแทน
82 หลักการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ และเกิดผลประโยชนสูงสุดแกองคกร
83 เทคโนโลยีในสนับสนุนการทํางาน
84 ดานทรัพยากรมนุษยและที่เกี่ยวของกับการทํางาน
85 อบรมดานการปฏิบัติงานในหนาที่
86 อบรมดานการกาวสูตําแหนงที่สูงขึ้น
87 ซื้อจางพัสดุ
88 การใชงานโปรแกรมexcel advance
89 การใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆเพื่อนการจัดการเรียนการสอนออนไลน
90 คุณธรรมจริยธรรม
91 อบรทการทําผลงานเลื่อนวิทยะฐานะ
92 การประกันคุณภาพ
93 งานสารบรรณ
94 งานสารบรรณ/บริหารจัดการ.
95 ทางการศึกษา
96 การบริหาร
97 ประกัน
98 การเขียนขอตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ
99 IT
100 การจัดการความรู
101 1.การทําผลงานเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง 2.ดานสารสนเทศ คอมพิวเตอรไอที
102 งานสารบรรณ
103 เทคนิคการเขียนขอผลงานวิจัย R2R
104 พัสดุ
105 การบัญชี
106 เรื่องทําผลงานวิชาการ
107 งานประกัน
108 การทํางานวิชา/การทําคุมือปฏิบัติงาน
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ที่
หัวขอที่ประสงคใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดอบรมภายใน
109 ประกันคุณภาพการศึกษา
110 ดานบริหาร
111 หองปฏิบัติการ
112 หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
113 การพัฒนาบุคลากรตามสายงาน
114 หองปฏิบัติการ
115 เกี่ยวกับงานที่ทํา
116 การทําหนังสือราชการ
117 คอมพิวเตอร
118 งานวิจัยดานพลังงานและวิศวกรรม
119 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส
120 งานบริหารทั่วไป /พัสดุ
121 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย สําหรับเจาหนาที่
122 เทคนิคการสืบคนขอมูลงานวิจัยจากฐานขอมูลตางๆ
123 อบรมเรื่องระเบียบพนักงานมหาวิทยาลัย
124 125 จริยธรรมในมนุษย
126 ไมมี
127 อบรมดานการตัดตอ VDo , ตัดตอภาพ
128 การเงิน
129 หลักการทําวิจัยเกี่ยวกับตําแหนงงาน
130 การเขาสูตําแหนง
131 ดานภาษาอังกฤษ
132 บรรณารักษ การพัฒนาหองสมุด
133 ไมมี
134 135 อบรมภาษาอังกฤษ
136 ดานภาษาอังกฤษ
137 ภาษา, คอมพิวเตอร
138 งานบริการ
139 ดานภาษาอังกฤษ
140 วิศวกรรม
141 เกี่ยวกับสารสนเทศทางการศึกษา
142 โสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
143 เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ที่
หัวขอที่ประสงคใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดอบรมภายใน
144 งานพัสดุ
145 การบริหารการเงินสวนบุคคล (Personal Literacy)
146 147 ดาน IT
148 คอมพิวเตอร
149 การอบรมที่ตรงกับสายงาน
150 ภาษาอังกฤษ
151 วัฒนธรรมทองถิ่น/ดนตรีและบทเพลงทองถิ่น
152 การเขียนแผนงาน
153 การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
154 การทําเวบไซต
155 อบรมเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
156 งานทะเบียน
157 การประเมินผลการศึกษา
158 การเขาสูตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ

5.2 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
จําแนกตามรายบุคคล
ในการกําหนดคาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จําแนกตาม
รายบุคคลนี้ มอบใหคณะดําเนินการจัดทําคาเปาหมายฯ ทั้งนี้มีรายละเอียดของขอมูลรายบุคคล ที่คณะตางๆ
รวบรวมและจัดสงมา สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประกอบดวย ชื่อ นามสกุล ประเภทบุคลากร
ปพ.ศ.ที่พัฒนาบุคลากร ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตามระดับตําแหนงทางวิชาการ และสาขาของ
ตําแหนงทางวิชาการนั้นๆ ซึ่งจําแนกตามคณะ ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 13 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ คณะครุศาสตร
จําแนกรายบุคคล
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

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

ชื่อ

สกุล

ประเภทบุคลากร

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

อุทุมพร
บาลศริ
ยิ้มสกุล
จิรายุกุล
ฉายเพชรากร
มัทธวรัตน
ภัทรภาคิน
รุทธิ์อมร
แนนอุดร
อาดนารี
ดารายน
ชวยโสม
เอื้อไพจิตรกุล
เขียวบานยาง
ฐิตวัฒนา
ชํานิยนต
วุฒิศาสตร
ธีระธนากร
บูรณศักดิ์สถิตย
คําเจริญ
รุงเรืองมณีรัตน
สหพัฒนา
ธนะวิบูลย
ถวาย
ผดุงชอบ
ยิ้มสกุล
พุธวัฒนะ
ชอยหิรัญ
โพธิ์ผลิ
สังขพุม
จิรสิริ
วิชัยดิษฐ
ขอบเขต
ศรีรักษ
เจือจินดา
คุม สุทธิ์
เครือวัลย
ชาญวารินทร
จุลกิจวัฒน
โตเจริญนิรัติศยั

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

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567
ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง
สาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง
ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ.
การวัดและประเมินผลการศึกษา
P
การวิจัยและการศึกษา
P
จิตวิทยาการศึกษา
เกษียณอายุราชการ 2564
P
เกษียณอายุราชการ 2564
ภาษาอังกฤษ
P
P คณิตศาสตร (กําลังศึกษา)
คณิตศาสตร
P
ภาษาไทย
P
คณิตศาสตร
P
คอมพิวเตอรศกึ ษา
P
เทคโนโลยีการศึกษา
P
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม / สิ่งแวดลอมศึกษา
P
คอมพิวเตอรศกึ ษา
P
เทคโนโลยีการศึกษา
P
ฟสิกส
P
ประวัติศาสตร
P
ภาษาอังกฤษ
P
คอมพิวเตอรศกึ ษา
P
ภาษาอังกฤษ
P พระพุทธศาสนา
ภาษาไทย
P
การสอนภาษาอังกฤษ
P
วิทยาศาสตร , ชีววิทยา , วิทยาศาสตรศกึ ษา
P
ภาษาอังกฤษ
P
หลักสูตรและการสอน (เกษียณป 2564)
P
หลักสูตรและการสอน
P
คอมพิวเตอรศกึ ษา
P
เทคโนโลยีการศึกษา
P
P จิตวิทยาการศึกษา
การสอนสังคมศึกษา
P
P ภาษาไทย
ประวัติศาสตร
P
จิตวิทยา
P
หลักสูตรและการสอน
P
เคมี
P
คณิตศาสตร
P
ชีววิทยา , การสอนวิทยาศาสตร
P
คณิตศาสตร
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ที่
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

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

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

สกุล
กนกกากร
ชอุมดวง
รังษีวงศ
ฉันทพจน
นาวัลย
สุทธิประเสริฐ
พรหมมัญ
เสริมศรี
สุขเสนา
มั่นคง
รุงเรือง
รวม

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

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567
ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง
ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ.
P
P
P
P
P
P
P
P
P

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

สาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง
คณิตศาสตร
คอมพิวเตอรศกึ ษา
การศึกษาปฐมวัย
คอมพิวเตอรศกึ ษา
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
กลุมการศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอรศกึ ษา
คอมพิวเตอรศกึ ษา
กลุมการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
อยูระหวางขอตําแหนงทางวิชาการ ผศ.การศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
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ตารางที่ 14 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จําแนกรายบุคคล
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

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

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

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

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

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567
ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง
ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ.
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

สาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง
ประยุกตศลิ ป
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ/การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ
ทัศนศิลป
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ
ภาษาจีน
รัฐประศาสนศาสตร
รัฐศาสตร/สังคมศาสตร/รัฐประศาสนศาสตร
รัฐศาสตร
รัฐประศาสนศาสตร
รัฐประศาสนศาสตร
รัฐประศาสนศาสตร
รัฐประศาสนศาสตร
รัฐประศาสนศาสตร
รัฐประศาสนศาสตร
การพัฒนาสังคม
การพัฒนาสังคม
ปรัชญาและศาสนา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
นิติศาสตร
กฏหมายมหาชน
นิติศาสตร
กฎหมายระหวางประเทศ
ภาษาจีน
ภาษาจีน
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ที่
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

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

ชื่อ
ชนิดา
ณัฐพร
สุนันทา
พิมพวิภา
องอาจ
พัณณภัสสร
อรนุช
ชาคริต
แสนชัย
ไชยสิทธิ์
ศรัณย
ปณณธร
ณัฐกาญ

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

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

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567
ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง
ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ.
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
0 0 0 0 5 15 0 1 16 1 3 7 1 1 3

สาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง
นาฏศิลป
นาฏศิลป
นาฏศิลป
นาฏศิลป
ทัศนศิลป
ทัศนศิลป
ทัศนศิลป
ทัศนศิลป
ออกแบบนิเทศศิลป
ออกแบบนิเทศศิลป/ออกแบบดิจิทัล
ออกแบบนิเทศศิลป
ออกแบบนิเทศศิลป
ออกแบบนิเทศศิลป
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ตารางที่ 15 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
จําแนกรายบุคคล
ที่

คํา
นํา
ชื่อ
หนา
นาย จิระพงค
นางสาว นุชรา
นางสาว สุวรรณา
นาง ภัทรา
นาย วัฒนชัย
นางสาว วสุธิดา
นาย บุญชู
นางสาว พิชาพัทธ
นางสาว ธมนวรรณ
นางสาว บัณฑิตา
นาย ภูธร
นาย พูนลาภ
นางสาว กานตรวี

สกุล

ประเภทบุคลากร

เรืองกุน
แสวงสุข
นาถนวผดุง
สุขะสุคนธ
ชูมาก
นักเกษม
สงวนความดี
งามสิน
เฟองประยูร
สุขเจริญ
กอดแกว
ประสงคเงิน
วิโรจนวรรณ วรรณปยะรัตน

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

14 นาง อารยา

เกียรติกอง

พนักงานมหาวิทยาลัย

15 นางสาว ธัญพร

ศรีดอกไม

พนักงานมหาวิทยาลัย

16 นาย ณฐวัฒน

คณารักสมบัติ

พนักงานมหาวิทยาลัย

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

17 นาย

ธัชกร

วงษคําชัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

18 นางสาว

ขนิษฐา

สวัสดิ์ชัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

19
20
21
22
23

นางสาว นิชาภา
นาย วรพจน
นาย มงคล
นาย พิสิษฐ
นางสาว ประทับใจ

พิมพสุต
แสงอรามรุงโรจน
เทียมถนอม
ศรีอพิชัย
อภิสิทธิ์สุขสันติ

พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

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

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

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

พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

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

6801 การบัญชี
6801 การบัญชี
6801 การบัญชี
6801 การบัญชี
6105 นิเทศศาสตร
6105 นิเทศศาสตร
6802 บริหารธุรกิจ 680202 การจัดการทรัพยากรมนุษย
6802 บริหารธุรกิจ 680214 การตลาด
6105 นิเทศศาสตร
6105 นิเทศศาสตร
9151 การทองเที่ยวและการโรงแรม 915104 การจัดการโรงแรม
9151 การทองเที่ยวและการโรงแรม 915104 การจัดการโรงแรม
9151 การทองเที่ยวและการโรงแรม 915104 การจัดการโรงแรม
√ 9151 การทองเที่ยวและการโรงแรม 315104 การจัดการโรงแรม
√ 6103 เศรษฐศาสตร
√ 6105 นิเทศศาสตร
√ 6802 บริหารธุรกิจ 680202 การจัดการทรัพยากรมนุษย
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ที่
41
42
43
44
45

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

46 นางสาว กัลยานี

สกุล

ประเภทบุคลากร

ลีลาเกียรติวนิช
พวงมหา
รักษศรีทอง
ดวงสุวรรณ
ประยูรศักดิ์

พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

เลื่องสุนทร

พนักงานมหาวิทยาลัย

รวม

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

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

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

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

สกุล

ประเภทบุคลากร

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

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

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567
ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง
สาขาวิชาที่ขอกําหนดตําแหนง
ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ. ศ. รศ. ผศ.
วิทยาการคอมพิวเตอร
P
สถิติ
P
เทคโนโลยีไฟฟา
P
วิศวกรรมไฟฟา
P
เทคโนโลยีไฟฟา
P
วิทยาการคอมพิวเตอร
P
วิทยาการคอมพิวเตอร
P
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
P
คหกรรมศาสตร
P
อุตสาหกรรมอาหาร
P
เทคโนโลยีไฟฟา
P
คหกรรมศาสตร
P
การจัดการสิ่งแวดลอม
P
P คหกรรมศาสตร
P การจัดการสิ่งแวดลอม
P การจัดการสิ่งแวดลอม
P อุตสาหกรรมอาหาร
P คหกรรมศาสตร
0 0 0 0 1 1 0 1 4 0 1 5 0 0 5

5.2 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก
จําแนกตามรายบุคคล
ในการกําหนดคาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก จําแนกตาม
รายบุคคลนี้ มอบใหคณะดําเนินการจัดทําคาเปาหมายฯ ทั้งนี้มีรายละเอียดของขอมูลรายบุคคล ที่คณะตางๆ
รวบรวมและจัดสงมา สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประกอบดวย ชื่อ นามสกุล ประเภทบุคลากร

123

อาจารยประจําหลักสูตรหรือสาขาวิชา ปที่จะพัฒนาบุคลากร ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก คุณวุฒิ
(สาขาวิชาที่ศึกษาตอ) มหาวิทยาลัยและแหลงทุนที่ใช
ตารางที่ 17 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก คณะครุศาสตร จําแนก
รายบุคคล

124

ฉายเพชรากร
รุทธิ์อมร
แนนอุดร

ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

คณิตศาสตร
คณิตศาสตร

4 นางสาว ชยาภา
5 นาย
ณรงคพล

ดารายน
เอื้อไพจิตรกุล

พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

นางสาว ณัฐธิดา

เขียวบานยาง

พนักงานมหาวิทยาลัย

คณิตศาสตร
เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา
วิทยาศาสตรทั่วไป

7 นาย
ณัฐวัฒน
นางสาว ณิชชา
8

ฐิตวัฒนา
ชํานิยนต

พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

คอมพิวเตอรศกึ ษา
วิชาชีพครู

9 นาย

วุฒิศาสตร

พนักงานมหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตรทั่วไป

ธีระธนากร

พนักงานมหาวิทยาลัย

สังคมศึกษา

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

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
วิชาชีพครู

ป พ.ศ.

2563
2564
2565
2566
2567

ประจําหลักสูตร
/สาขาวิชา

P

6

10

ธิติพงศ

นางสาว ธีระนันท

นางสาว ปณฑมาศ

ผดุงชอบ

14
15 นางสาว วรรณนภา โพธิ์ผลิ
16 นางสาว วาสิณี
จิรสิริ
17 นางสาว วิมลวรรณ ขอบเขต
18
19
20
21

นาย
นาย
วาที่ร.ต.
นางสาว

สมชาย
สมิทธิ์
สุชาติ
สุธิดา

ศรีรักษ
เจือจินดา
คุม สุทธิ์
ชาญวารินทร

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

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

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

จุลกิจวัฒน
กนกกากร
ชอุมดวง
รังษีวงศ
ฉันทพจน
นาวัลย
สุทธิประเสริฐ
พรหมมัญ
เสริมศรี
สุขเสนา
มั่นคง
รุงเรือง

พนักงานมหาวิทยาลัย

P

คุณวุฒิ
(สาขาวิชาที่ศกึ ษาตอ)

คณิตศาสตร(กําลังศึกษา)
P ปร.ด.คณิตศาสตร
กศด.คณิตศาสตร
P ปร.ด.คณิตศาสตร
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
P
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ,มศว
มศว
P
P
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
P

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

N/A

P
P
P

การสอนภาษาอังกฤษ / อังกฤษ
ปร.ด.การสอนภาษาอังกฤษ

P Ph.D ชีววิทยา , วิทยาศาสตร
Ed.D วิทยาศาสตรศกึ ษา ,
ศึกษาศาสตร
พนักงานมหาวิทยาลัย คอมพิวเตอรศกึ ษา
ปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศ
(กําลังศึกษาตอ)
พนักงานมหาวิทยาลัย
วิชาชีพครู
ปร.ด.จิตวิทยาประยุกต
พนักงานมหาวิทยาลัย
ภาษาไทย
P P P ภาษาไทย / ภาษาศาสตร /
การศึกษาภาษาไทย
พนักงานมหาวิทยาลัย
สังคมศึกษา
อ.ด.ประวัติศาสตร
P
พนักงานมหาวิทยาลัย
วิชาชีพครู
จิตวิทยา (กําลังศึกษา)
พนักงานมหาวิทยาลัย หลักสูตรและการสอน
กศ.ด.หลักสูตรและการสอน
P
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณิตศาสตร
วิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมทาง
P
การศึกษา (กําลังศึกษา)
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
รวม

แหลงทุน
มหาวิทยาลัย

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

กศ.ด.วิทยาศาสตรการศึกษา
P การสอนคณิตศาสตร/คณิตศาสตร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
P
P การศึกษาปฐมวัย
คอมพิวเตอรศกึ ษา
P
P การศึกษาปฐมวัย
P การศึกษาปฐมวัย
คอมพิวเตอรศกึ ษา (กําลังศึกษา)
คอมพิวเตอรศกึ ษา (กําลังศึกษา)
บริหารการศึกษา (กําลังศึกษา)
P การศึกษาปฐมวัย
P การศึกษาปฐมวัย
1 4 4 4 13
P

P P

P
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

P

N/A

P

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
ม.ศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิดา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา

P

วิทยาศาสตรทั่วไป

วิทยาศาสตรทั่วไป
คณิตศาสตร

มหาวิท ยาลัย

ประเภทบุคลากร

สกุล

ตนเอง/อื่น

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

P
P
P

P P

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

พระจอมเกลาฯลาดกระบัง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ตารางที่ 18 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จําแนกรายบุคคล

P
P
P P
P
P
P
P
P
P P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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สกุล

1 นางสาว ชมพูนุท

ถาวรวงศ

2 นางสาว นพรัตน

ปญญาดิลกพงศ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษธุรกิจ

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษธุรกิจ

3 นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์ ศิริ

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษธุรกิจ

4

นาง วิลดา

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษธุรกิจ

5

นาย สมเกียรติ เกียรติกําจายขจร พนักงานมหาวิทยาลัย

ศรีทองกุล

2563
2564
2565
2566
2567

ชื่อ

ป พ.ศ.

P ภาษาอังกฤษ/การแปล

P

P ภาษาศาสตรประยุกต

บุษกลธนาวรัตน พนักงานมหาวิทยาลัย รัฐประศาสนศาสตร

P

7

วัฒนพงศศริ ิ

P

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

พนักงานมหาวิทยาลัย รัฐประศาสนศาสตร
พนักงานมหาวิทยาลัย รัฐประศาสนศาสตร

อนุสรณทรางกูร พนักงานมหาวิทยาลัย

การจัดการชุมชน

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

P

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ

พนักงานมหาวิทยาลัย รัฐประศาสนศาสตร

การสอนภาษาอังกฤษ/
เทคโนโลยีภาษา
การสอนภาษาอังกฤษ/
ภาษาศาสตรประยุกต

P

6 นางสาว กุลจิรพัส
นาย พงษพัต

คุณวุฒิ
(สาขาวิชาที่ศกึ ษาตอ)

P
P

การพัฒนาสังคม

P

การศึกษาและ
พัฒนาสังคม
ภาษาไทย
ภาษาไทย

11 นาย จักรพันธ** พรมฉลวย
ดีสุวรรณ
12 นาย วิฆนาย
13 นางสาว กฤติกา ชูผล

พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

การจัดการชุมชน
ภาษาไทย
ภาษาไทย

14 นางสาว นวพร

ธานีวัฒน

พนักงานมหาวิทยาลัย

ภาษาไทย

P

ภาษาไทย

15 นางสาว กัลยรัตน

กลิ่นสุวรรณ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ภาษาไทย

P

ภาษาไทย

16 นางสาว อนุสรา

ศรีวิระ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ภาษาไทย

P

ภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย

ภาษาไทย

18 นาย อรรถชัย

วงศอุดมมงคล พนักงานมหาวิทยาลัย

นิติศาสตร

19 นาง ธนารัตน

อนุวัฒนปรีชา พนักงานมหาวิทยาลัย

นิติศาสตร

20 นาย ยุทธศักดิ์
21 นางสาว รุงรัตน

ดีอราม
ธนบดีธาดา

พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

นิติศาสตร
นิติศาสตร

22 นางสาว ชาดา

บุนนาค

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

23 นางสาว วิรสา

โรจนวรพร

พนักงานมหาวิทยาลัย นาฏศิลปและการแสดง

24 นางสาว อรนุช

สมคะเน

พนักงานมหาวิทยาลัย ออกแบบทัศนศิลป

17 นางสาว กมลชนก ธรรมมิกะ

25 นาย ชาคริต

เกตุเรืองโรจน พนักงานมหาวิทยาลัย
รวม

ออกแบบนิเทศศิลป
และออกแบบดิจิทัล

P
P
P

ภาษาไทย

P

นิติศาสตร

P

P นิติศาสตร
P

นิติศาสตร
นิติศาสตร

P

ภาษาจีน

P

นาฏศิลปตะวันตก

P

ทัศนศิลป

P
P

ออกแบบนิเทศศิลป
/ออกแบบดิจิทัล

แหลงทุน
สถานที่ศกึ ษาตอ
1.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2. Iowa state University
1มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1.มหาวิทยาลัยมหิดล/
ภาคปกติ/ภาคพิเศษ
2.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ /
ภาคปกติ/ภาคพิเศษ
1.มหาวิทยาลัยขอนแกน
2.มหาวิทยาลัยบูรพา
3.มหาวิทยาลัยอื่นๆ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
1.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2.มหาวิทยาลัยศิลปกร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1.มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1.มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร
2.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
2.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2.มหาวิทยาลัยแหงชาติไตหวัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1.มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

0 5 9 7 4

หมายเหตุ 1. ** หมายถึงอยูระหวางศึกษาตอ 2. P หมายถึง ปที่จบ 3. P หมายถึง ปที่เริม่ ศึกษา

ตารางที่ 19 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการ
จําแนกรายบุคคล

มหาวิทยาลัย

ประเภทบุคลากร

ประจําหลักสูตร
/สาขาวิชา

ตนเอง/อื่น

คํา
ที่ นํา
หนา

P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
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1 นาย กมลศักดิ์

วงศศรีแกว

ประเภทบุคลากร

พนักงานมหาวิทยาลัย หลักสูตรบริหารธุรกิจ

คุณวุฒิ
(สาขาวิชาที่ศกึ ษาตอ)

2563
2564
2565
2566
2567

สกุล

ป พ.ศ.

√

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

แหลงทุน
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตนเอง/อื่ น

ชื่อ

ประจําหลักสูตร
/สาขาวิชา

มหาวิทยาลั ย

คํา
ที่ นํา
หนา

√

สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู

2
3
4
5

นางสาว วสุธิดา
นาย ภูธร
นางสาว บัณฑิตา
นาย สุรศักดิ์

นักเกษม
กอดแกว
สุขเจริญ
ชัยชิตาทร

พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
หลักสูตรวิทยาศาสตร
หลักสูตรบัญชี

6 นางสาว จุฑามาศ ศรีรัตนา
7 นางสาว พิชาพัทธ งามสิน
8 นางสาว ธมนวรรณ เฟองประยูร

พนักงานมหาวิทยาลัย หลักสูตรนิเทศศาสตร
พนักงานมหาวิทยาลัย หลักสูตรบริหารธุรกิจ
พนักงานมหาวิทยาลัย หลักสูตรบริหารธุรกิจ

9 นางสาว ฎายิน
10 นางสาว นุชรา

พรยุทธพงศ
แสวงสุข

พนักงานมหาวิทยาลัย หลักสูตรบัญชี
พนักงานมหาวิทยาลัย หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการ

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

ตันเจริญ
ศรีอพิชัย
รุจิโมระ
รักษศรีทอง
ประสงคเงิน
อภิสิทธิ์สุขสันติ
รวม

พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย

หลักสูตรนิเทศศาสตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบัญชี
หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการ
หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการ
หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการ

√
√
√
√

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

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

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

มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยหอการคา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยเกริก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

√
√
√
√
√
√
√
√
√

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร √
√
มหาวิทยาลัยสยาม
√
อยูระหวางพิจารณา
√
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
กําลังพิจารณา
กําลังพิจารณา



ตารางที่ 20 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จําแนกรายบุคคล

1
2
3
4
5
6
7
8
9

นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นาย
นาย
นางสาว
นาย

สกุล

ประเภทบุคลากร

2563
2564
2565
2566
2567

ชื่อ

ป พ.ศ.

ลักษณา รมยะสมิต
พนักงานมหาวิทยาลัย วิทยาการคอมพิวเตอร
√
เสาวนีย ปรัชญาเกรียงไกร พนักงานมหาวิทยาลัย วิทยาการคอมพิวเตอร
√
สุปราณี หอมา
พนักงานมหาวิทยาลัย วิทยาการคอมพิวเตอร
√
อมรรัตน ชัยกฤษฎาการ พนักงานมหาวิทยาลัย การจัดการสิ่งแวดลอม
√
ธนากร เมียงอารมณ พนักงานมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
√
วรวิทย ลีลาวรรณ
พนักงานมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
√
พนักงานมหาวิทยาลัย วิศวกรรมระบบราง
√
ณัฐกฤช อัสนี
พนั
ก
งานมหาวิ
ท
ยาลั
ย
การจั
ด
การสิ
ง
่
แวดล
อ
ม
√
รัตนนุช จันทรเพ็ญ
พนักงานมหาวิทยาลัย วิทยาการคอมพิวเตอร
√
ณภัทรกฤต จันทวงศ
0 1 6 1 1
รวม

คุณวุฒิ
(สาขาวิชาที่ศกึ ษาตอ)

คอมพิวเตอรศกึ ษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการสิ่งแวดลอม
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมพลังงาน
สิ่งแวดลอมและทรัพยากร
วิทยาการคอมพิวเตอร

แหลงทุน
มหาวิทยาลัย

ตนเอง/อื่ น

หนา

ประจําหลักสูตร
/สาขาวิชา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล

√
√
√
√
√
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง √

มหาวิ ทยาลั ย

ที่

คํา
นํา

√
√
√

