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สวนที่ 1 
บทนาํ 

 
1.1 ความสําคัญและความเปนมา 

 

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. 2547 ไดบัญญัติใหมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี        
เปนสถาบัน อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดช ู          
ภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวม 
ในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน    
โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม  
ปรับปรุง ถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกอบกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 กําหนดให
สถานศึกษาแตละแหงมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับแตละประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจึงตองดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับมหาวิทยาลัย โดยองคประกอบหนึ่ง คือ การบริหารจัดการ ซึ่งเปนการควบคุมคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการดานตาง ๆ ใหมีคุณภาพ เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล ฯลฯ เพื่อให
เกิดผลสัมฤทธิผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว    
 

จากบริบทขางตนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจึงตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลซึ่งเปนทรัพยสินที่มีคาและมีความสําคัญอยางย่ิง ท่ีจะทําใหมหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จไดอยางย่ังยืน 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในยุคของการเปล่ียนแปลงที่รวดเร็ว การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อใหเปนเคร่ืองมือ
เชิงกลยุทธที่จะชวยผลักดันความสําเร็จจึงเปนส่ิงสําคัญ โดยกการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยจะมุงเนน     
การพัฒนาความเปนเลิศของบุคลากรตามแนวทางการกําหนดสมรรถนะ ความรูความสามารถ และทักษะท่ีจําเปน
ในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อบุคลากรสามารถปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป สามารถสรางองคความรูใหมและนํามาปรับใชในการพัฒนาองคกรไดอยาง
เหมาะสม สนับสนุนใหบุคลากรเพิ่มพูนความรูอยางตอเน่ือง และสงเสริมใหสามารถถายทอดความรูการปฏิบัติงาน
ไปยังบุคคลอ่ืน สงผลใหเกิดการพัฒนาองคกรในทุกดาน มหาวิทยาลัยจึงตองกําหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรให
มีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกอบกับแผนพัฒนา
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (พ.ศ.2558-2562) ถึงกําหนดเวลาส้ินสุดของแผนแลว จึงเปนความจําเปนท่ี
จะตองมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (พ.ศ.2563-2567) ฉบับนี้สําหรับใชเปนเคร่ืองมือ 
ในการบริหารจัดการงานดานทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากรใหสามารถผลักดันการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยใหบรรลุผลสําเร็จตามที่กําหนดตอไป 
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1.2 บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

 1.2.1 ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเดิมคือ โรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา 
สังกัดกรมอาชีวศึกษาเปดทําการสอน เมื่อวันท่ี 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 เมื่อวันท่ี 
14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 

พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงลง
พระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เปนผลทําใหสถาบัน
ราชภัฏทุกแหเปลี่ยนสถานภาพเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล สถาบันราชภัฏ
ธนบุรี จึงเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีผลบังคับใชเมื่อ
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 

 
พ.ศ. 2548 เปดศูนยอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ต้ังอยูท่ีซอยเทศบาล

บางปู 119 ถนนสุขุมวิท ตําบลบาลปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงคจะใหเปน
มหาวิทยาลัยของรัฐประจําจังหวัดสมุทรปราการ และเปนวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แตเนื่องจาก
นโยบายของรัฐบาลในขณะน้ัน หามมิใหมีการจัดต้ังหนวยงานใหมขึ้นในสวนราชการ ดังนั้นศูนยอุดมศึกษา
สมุทรปราการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงใชชื่อวา“มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ” จากนั้น
มหาวิทยาลัยฯ จึงไดจัดทําผังแมบททางกายภาพ (Master Plan)พ.ศ. 2552 ไดเริ่มจัดการเรียนการสอนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยเริ่มจัดการศึกษาในระดับกอน
ประถมศึกษาและไดขยายการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาจนถึงปจจุบัน 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปนสถาบันอุดมศึกษามีภาระหนาท่ีหลักในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่เนนคุณภาพ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหมีความงอกงามทางปญญา แสวงหาความรูอยาง
ตอเน่ือง เปนบัณฑิตคุณภาพ เปนนักวิชาชีพท่ีดี พัฒนาและสรางเสริมการวิจัยใหเปนเครื่องมือสําคัญ ในการเรียนรู 
สรางองคความรู และพัฒนางานในหนาท่ี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และใหบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูใน
กลุมมหาวิทยาลัยท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับรอง     
ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการเปนพื้นท่ีการจัดการศึกษาเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และให
ถือวาเปนการจัดการศึกษาในพื้นที่เดียวกัน 

 



3 
 

        1.2.2 ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  อัตลักษณของนักศึกษา  เอกลักษณของมหาวิทยาลัย  
 

1.2.2.1 ปรัชญา 

 มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูคูคณุธรรม  บูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นควบคูกับภูมิปญญา
สากล สรางองคความรูเพื่อพัฒนาทองถิ่นใหยั่งยืน และสรางสังคมคุณภาพ 

1.2.2.2 วิสัยทัศน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปนสถาบันท่ีผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ 
และเปนสถาบันหลักท่ีบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมในการพัฒนาทองถิ่นเพื่อสราง
ความมั่นคง ใหกับประเทศ 

1.2.2.3 พนัธกิจ 

 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
และย่ังยืน  

1.2.2.4 อัตลักษณของนักศึกษา 

 1. มีคุณลักษณะคนไทยท่ีพึงประสงค 4 ประการตามแนวพระราโชบาย 
     มีทัศนคติท่ีดีและถูกตอง   มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงเขมแข็ง 
     มีอาชีพมีงานทํา            เปนพลเมืองดีมีวินัย  
2. มีจิตอาสา  
3. มีทักษะคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ 

1.2.2.5 เอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

 1. ผลิตและพัฒนาครู/บุคลากรทางการศึกษา  
2. พัฒนาทองถิ่นโดยนอมนําแนวพระราชดําริสูการปฏิบัติ 
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 1.2.3 โครงสรางการแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีโครงสรางการแบงสวนราชการตามประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  การแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 ไว ดังนี ้
 

   1.  สํานักงานอธิการบดี 
   2.  คณะครุศาสตร 
   3.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
   4.  คณะวิทยาการจัดการ 
   5.  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   6.  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
   7.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   8.  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
   9.  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดจัดรูปแบบการแบงโครงสรางหนวยงานแบงออกเปน 2 ประเภท        
คือ  1) หนวยงานที่มีการจัดการเรียนการสอน เชน คณะตางๆ  เปนหนวยงานท่ีมีบุคลากรสายวิชาการและ      
สายสนับสนุนวิชาการ  และ 2) หนวยงานท่ีไมไดจัดการเรียนการสอน ไดแก หนวยงานสายสนับสนุนวิชาการ 
ไดแก สํานักงานอธิการบดี  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  และสถาบันวิจัยและพัฒนา  และเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยอยางครบถวน  จึงมีการกําหนดหนวยงานภายในเพิ่มเติม เชน โครงการจัดต้ังคณะวิศวกรรมศาสตร 
โครงการบัณฑิตศึกษา โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ              
ศูนยคอมพิวเตอร ศูนยภาษา กลุมงานรายได ทรัพยสิน ศูนยบมเพาะวิสาหกิจและสหกิจศึกษา เพื่อปฏิบัติภารกิจ
เฉพาะทางของมหาวิทยาลัย เปนตน ท้ังน้ีปจจุบันไดมีการแบงโครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได
ดังตอไปน้ี (ภาพที่ 1) 1. สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการตางๆ อธิการบดี และรองอธิการบดี 

  2. กลุมบุคลากรซึ่งจําแนกตามหนวยงานหลัก 2 สวน ไดแก  
   2.1 หนวยงานวิชาการ  
    2.1.1 คณะครุศาสตร 
    2.1.2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
    2.1.3 คณะวิทยาการจัดการ 
    2.1.4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   2.2 หนวยงานสนับสนุนวิชาการ 
    2.2.1 สํานักงานอธิการบดี 

   2.2.2 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
   2.2.3 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2.2.4 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
   2.2.5 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ภาพที่ 1 โครงสรางการแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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1.3 ผลการดําเนินงานดานพัฒนาบุคลากร ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562  
 

 1.3.1 จํานวนบุคลากรสายวิชาการทีม่ีการพัฒนาดานการศึกษาตอในคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก  
 

มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการโดยพิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสมในการพัฒนาบุคลากร         สาย 
วิชาการ โดยผานการพิจารณาจากบริบทที่สําคัญหลายๆดานของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร เพื่อใหเกิด 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยอยางมากที่สุด       จาก
แผนพัฒนา บุคลากรในป พ.ศ. 2558 – 2562 ที่มีเปาหมายของกลุมบุคลากรที่อยูระหวางการศึกษาตอและสําเร็จ
การศึกษา คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน 32 คน เมื่อสิ้นสุดแผนฯ จํานวนบุคลากรสายวิชาการ มีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก มีจํานวน 30 คน โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1  ผลการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ใหมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกประจําป พ.ศ.2558 – 2562 
     (ขอมูลจากแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562) 
 

  

หนวยงาน 

จํานวนบุคลากรที่มีคุณวฒุิการศกึษา 
ระดับปรญิญาเอก 

รวม 
2558 2559 2560 2561 2562 

คณะครุศาสตร 1 2 1 2 2 8 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 2 3 2 - 8 
 

คณะวิทยาการจัดการ 2 3 - - - 5 
 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 6 - 1 2 9 
 

รวมระดับมหาวิทยาลัย 5 13 4 5 4 30 
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 1.3.2 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ ที่มีการพัฒนาดานการดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
 

จากแผนพัฒนาบุคลากรในป พ.ศ. 2558 – 2562 ที่ไดกําหนดเปาหมายไวสามประเด็น ดังน้ี 
1. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหมีตําแหนงทางวิชาการใหมีจํานวน เพิ่มข้ึนรอยละ 40 เมื่อส้ินสุดแผน 

โดยจากเดิมมหาวิทยาลัยมีบุคลากรสายวิชาการท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 14.94 
ซึ่งเมื่อสิ้นสุดแผนฯ มหาวิทยาลัยมีบุคลากรสายวิชาการ ท่ีมีตําแหนงวิชาการ จํานวน 44 คน คิดเปน             
รอยละ 18.26 (จํานวนบุคลากรสายวิชาการ ทั้งหมด 241 คน) โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2 

2. เพิ่มจํานวนบุคลากรสายวิชาการท่ีมี ตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้นจากอาจารยเปนผูชวย
ศาสตราจารย ปละอยางตํ่า 3 คน ตอหนวยงาน เม่ือสิ้นสุดแผนฯ พบวาในป 2559 คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสามารถ พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให มี ตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้นจากอาจารย เปน             
ผูชวยศาสตราจารยไดตามเปาหมาย และในป 2561 ทุกหนวยงานสามารถพัฒนาไดตามเปาหมายดังกลาว     
โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 3 

3. เพิ่มจํานวนบุคลากรสายวิชาการที่มีตําแหนงทางวิชาการเพิ่มข้ึนจากผูชวยศาสตราจารยเปน       
รองศาสตราจารย อยางตํ่า 1 คนตอหนวยงาน ซึ่งเมื่อเม่ือสิ้นสุดแผนฯ พบวาคณะครุศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร สามารถพัฒนาไดตามแผน   

 

ตารางที่ 2   ผลการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ดานการดํารงตําแหนงทางวิชาการ ประจําป พ.ศ.2558 – 2562 
      จําแนกตามหนวยงาน (ขอมูลจากแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยงาน 

จํานวนบุคลากรที่พฒันาดาน 
การดํารงตําแหนงทางวิชาการ รวม 

2558 2559 2560 2561 2562 

คณะครุศาสตร 2 2 1 7 2 14 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 - 1 6 2 10 
 

คณะวิทยาการจัดการ 2 - 2 3 1 8 
 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 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) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 1.3.3 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ ที่มีการพัฒนาดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะตาม 
การปฏิบัติงาน  
  

การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในชวงป พ.ศ. 2558 – 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี     
ยังไม ไดมีการกําหนดเปาหมายในการพัฒนาดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามการปฏิบัติงาน เชน             
การฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน นําเสนอผลงานวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดพิจารณา
แลววาการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในชวงตอไป  จะพิจารณากําหนดทิศทางและคาเปาหมาย   
ในการพัฒนาดานสมรรถนะตามการปฏิบัติงาน เชน การฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน นําเสนอผลงานวิชาการของ
บุคลากรสายวิชาการ จะเปนปจจัยสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาไดอยางดีย่ิงขึ้น เน่ืองจาการพัฒนาดานสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะตามการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยจะมีความเกี่ยวของอยางมีนัยสัมพันธใน
การพัฒนาดานการดํารงตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยงาน 

จํานวนบุคลากรที่พฒันา 
ดานการดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รวม 
2558 2559 2560 2561 2562 

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

 

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

คณะวิทยาการจัดการ 2 - -  2 - 3 2 1 - 10 
 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 1 - 3 - 1 - 6 - 1 - 12 
 

รวมระดับมหาวิทยาลัย 5 1 5 - 5 - 20 2 5 1 44 
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ตารางที่ 4   ผลการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามการปฏิบัติงาน  
               ประจําป พ.ศ.2558 – 2562 (ขอมูลจากแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562) 
 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ชวงเวลา 

ดําเนินการ 
จํานวน

ผูเขารวม 

1 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะบคุลากรที่เขา
ปฏิบัติงานใหม จํานวน 2 ครัง้ (กลุมบุคลากรสายวิชาการ) 

พ.ศ.2559 
พ.ศ.2560 

30 คน 
22 คน 

2 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการเรื่อง การบริหารงานที่ยัง่ยืนตามแนวทางเชงิ
พระพุทธศาสนาเพื่อการครองตน ครองคน ครองงาน  
ณ มูลนิธิสวนธรรมศรีปทมุ จ.ปทุมธานี 

พ.ศ.2560 10 คน 

3 โครงการอบรม เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามประกาศ ก.พ.อ.          
ณ เนเจอร แอนดกรีน รีสอรท จ.สมุทรสงคราม 

พ.ศ.2560 6 คน 

4 โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการจดัทําหลักสูตรการผลิตครูคุณภาพเปนเลิศ พ.ศ.2561 1 คน 
5 โครงการสัมมนาเครือขายองคกรการเรยีนรูเพ่ือพฒันาคุณภาพมาตรฐาน

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

6 โครงการอบรมหลักสูตร “กาวสูองคกร 4.0 อยางยั่งยืน” พ.ศ.2561 1 คน 
7 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ “การแลกเปล่ียนเรียนรูสูอาจารยมืออาชีพ” พ.ศ.2561 20 คน 
8 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนดวย QR Code  พ.ศ.2561 40 คน 
9 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนดวย 

Google Site 
พ.ศ.2561 40 คน 

10 โครงการอบรมการเขียนบทความใหไดรับการตีพมิพเผยแพรในวารสาร
ระดับชาต ิ(สําหรับบคุลากรสายวชิาการ) 

พ.ศ.2561 50 คน 

11 โครงการอบรมพฒันาความสามารถดานภาษาอังกฤษของอาจารยเพ่ือ
การศึกษาตอ การอบรมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาตหิรือศึกษาดงูานใน
ตางประเทศ 

พ.ศ.2561 40 คน 

12 โครงการอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏธนบุรี ระดับหลักสูตร (หลกัสูตรที่ 1 สําหรับผูมีประสบการณ) 

พ.ศ.2562 1 คน 

13 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครั้งที ่19 และเตรียมความพรอมพัฒนาหลักประกนัคุณภาพ 
(คณะ และหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยดําเนินการ) 

พ.ศ.2562 120 คน 

14 โครงการวิพากษการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  
(คณะ และหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยดําเนินการ) 

พ.ศ.2562 120 คน 

15 โครงการอบรมหลักสูตร “การวางแผนเชิงกลยุทธในการปฏิบัตงิาน” พ.ศ.2562 1 คน 
16 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับประเมินผล

การปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (สายวิชาการ) 
พ.ศ.2562 10 คน 

รวม 514 คน 
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 1.3.4 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่มีการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น   
 

จากแผนพัฒนาบุคลากรในป พ.ศ. 2558 – 2562 ท่ีไดกําหนดเปาหมายพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาใน 
ระดับท่ีสูงข้ึน ในระดับปริญญาเอก จํานวน 2 คน และในระดับปริญญาโท จํานวน 18 คน ซ่ึงเม่ือส้ินสุดแผนพัฒนา 
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) 
 

 

เปาหมายพฒันาคุณวฒุิการศกึษาที่สูงขึ้น ผลการพัฒนาคุณวฒุิการศึกษาทีสู่งขึ้น 

ว ิชาชีพที่ตองการพัฒนา 
ตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ 

ตามระเบียบ ก.พ.อ.กําหนด 
คุณวุฒ ิ

จํานวน 
(คน) 

2558 2559 2560 2561 2562 
รวม 

จํานวน 
(คน) 

นักวิจัย ปริญญาเอก 2 - - - - 2 2 
นักวิชาการคอมพิวเตอร ปริญญาโท 2 - - 1 - - 1 
นักวิชาการเงินและบัญช ี ปริญญาโท 2 - - 1 - - 1 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปริญญาโท 2 - - - - - - 
นิติกร ปริญญาโท 2 - - 1 - - 1 
นักวิชาการศึกษา ปริญญาโท 2 - 1 1 - - 2 
นักวิชาการบุคลากร ปริญญาโท 2 - - - - - - 
นักวิชาการพัสดุ ปริญญาโท 2 - - - - - - 
เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป ปริญญาโท 2 - - 1 - 1 2 
ตําแหนงวิชาชีพอื่น ๆ ที่จําเปน ปริญญาโท 2 - - - - - - 

รวม 20 - 1 5  3 9 
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 1.3.5 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่มีการพัฒนาดานการดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น 
 

จากแผนพัฒนาบุคลากรในป พ.ศ. 2558 – 2562 มหาวิทยาลัยไดพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
ดานการดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้นอยางสม่ําเสมอ โดยในชวงระยะเวลาดังกลาวบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ         
ของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาเพื่อดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้น จํานวน 15 คน โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 6 และ 7 
 

ตารางที่ 6    ผลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ดานการดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้น  
                ประจําป พ.ศ.2558 – 2562 จําแนกตามตําแหนง (ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ) 
        (ขอมูลจากแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562) 
 

ตําแหนง 
(ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ 

เชี่ยวชาญเฉพาะ) 
ระดับ 

ผลการพัฒนาการดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น 
รวม 

2558 2559 2560 2561 2562 

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

รวม - - - - 15 15 
 

 
ตารางที่ 7   ผลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ดานการดํารงตําแหนงบรหิาร  
                ประจําป พ.ศ.2558 – 2562 จําแนกตามตําแหนง (ขอมูลจากแผนพัฒนาบุคลากรประจําป  
      งบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562) 
 

ตําแหนง 
ผลการพัฒนาการดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น 

รวม 
2558 2559 2560 2561 2562 

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี - - - - 1 1 
ผูอํานวยการกองกลาง - - - - 1 1 
ผูอํานวยกองนโยบายและแผน - - - - 1 1 

รวม - - - - 3 3 
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 1.3.6 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ที่มีการพัฒนาดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะตาม    
การปฏิบัติงาน 

 

การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในชวงป พ.ศ.2558 – 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ยังไมไดมีการกําหนดเปาหมายในการพัฒนาดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามการปฏิบัติงาน เชน     การ
ฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลววาการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในชวงตอไป  จะพิจารณากําหนดทิศทางและคาเปาหมายในการพัฒนาดาน
สมรรถนะตามการปฏิบัติงาน เชน การฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จะเปน
ปจจัยสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาไดอยางดีย่ิงขึ้น โดยในชวงระยะเวลาดังกลาวบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของ
มหาวิทยาลัย  มีการพัฒนาดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 8 
 

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

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ชวงเวลา 

ดําเนินการ 
จํานวน

ผูเขารวม 
1 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะบคุลากรที่เขาปฏิบัติงานใหม 

จํานวน 2 ครัง้ (กลุมบคุลากรสายสนับสนุนวิชาการ) 
พ.ศ.2559 
พ.ศ.2560 

15 คน 
22 คน 

2 โครงการอบรม เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑและวิธกีารประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามประกาศ ก.พ.อ. 
(สําหรับกลุมผูปฏิบัติงานที่เกีย่วของ) ณ เนเจอร แอนดกรีน รีสอรท จ.สมุทรสงคราม 

พ.ศ.2560 6 คน 

3 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารงานท่ียัง่ยืนตามแนวทางเชิง
พระพุทธศาสนาเพื่อการครองตน ครองคน ครองงาน ณ มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม  
จ.ปทุมธานี 

พ.ศ.2560 10 คน 

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

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

6 โครงการอบรมกลยุทธและขอควรระวังในการบริหารจัดหาพัสดุของหนวยงานของรัฐท่ี
ดําเนินการภายใตพระราชบญัญัตกิารจัดซื้อจดัจางและการบริหารพสัดุภาครัฐ        
พ.ศ.2560 

พ.ศ.2561 1 คน 

7 โครงการอบรมการเขียนบทความใหไดรับการตีพมิพเผยแพรในวารสารระดับชาติ 
(สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ) 

พ.ศ.2561 10 คน 

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

9 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนผลงานเชงิวิเคราะหเพื่อการขอกําหนด
ตําแหนงสงูข้ึน   

พ.ศ.2561 43 คน 

10 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการเขียนแบบคําบรรยายลักษณะงาน       
ณ หองประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 จํานวน 2 ครัง้ (กลุมบุคลากรสายวิชาการ) 

พ.ศ.2561 ครั้งละ  
55 คน 

11 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคางานเพื่อการขอกําหนดตําแหนง  
ณ หองประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 

พ.ศ.2561 42 คน 
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ตารางที่ 8  ผลการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามการปฏิบัติงาน  
               ประจําป พ.ศ.2558 – 2562 (ขอมูลจากแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562) 
      (ตอ)    
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ชวงเวลา 

ดําเนินการ 
จํานวน

ผูเขารวม 
12 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อการขอกําหนด

ตําแหนงสงูข้ึน รุนที1่ ณ หองประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 
พ.ศ.2561 60 คน 

13 โครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิารและการอางองิและการเขียนบรรณานกุรมรูปแบบ APA พ.ศ.2562 1 คน 
14 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
พ.ศ.2562 10 คน 

15 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ“การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั้น แบบ MVC  
ดวย Laravel Framework” 

พ.ศ.2562 1 คน 

16 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (สายสนับสนุนวิชาการ)  

พ.ศ.2562 15 คน 

รวม 381 คน 
 

 1.3.7 จํานวนบุคลากรประเภทผูบริหาร ที่มีการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานดานการบริหาร 

การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในชวงป พ.ศ.2558 – 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ยังไมไดมีการกําหนดเปาหมายในการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานดานการบริหาร  ซ่ึงมหาวิทยาลัย      ได
พิจารณาแลววาการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในชวงตอไป จะพิจารณากําหนดทิศทางและ      คา
เปาหมายในการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานดานการบริหาร โดยในชวงระยะเวลาดังกลาวบุคลากรประเภท
ผูบริหารของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานดานการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 9 

 

ตารางที่ 9     ผลการพัฒนาบุคลากรประเภทผูบริหารดาน ทักษะในการปฏิบัติงานดานการบริหาร 
                 ประจําป พ.ศ.2558 – 2562 (ขอมูลจากแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562) 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ชวงเวลา
ดําเนินการ 

จํานวน
ผูเขารวม 

1 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการเรื่อง การบริหารงานที่ยัง่ยืนตามแนวทางเชงิพระพุทธศาสนา
เพื่อการครองตน ครองคน ครองงาน ณ มูลนิธิสวนธรรมศรีปทมุ  
จ.ปทุมธานี (บุคลากรประเภทผูบริหาร) 

พ.ศ.2560 6 คน 

2 โครงการอบรม เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามประกาศ ก.พ.อ.           
ณ เนเจอร แอนดกรีน รีสอรท จ.สมุทรสงคราม (บุคลากรประเภทผูบริหาร) 

พ.ศ.2560 1 คน 

3 โครงการสงบคุลากรอบรม ในหลักสูตรการบรหิารงานอุดมศึกษาระดับสูง  
(สายสนับสนุน) 

พ.ศ.2560 4 คน 

4 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (บุคลากรประเภทผูบริหาร) 

พ.ศ.2562 5 คน 

รวม 16 คน 
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สวนที่ 2 
บริบทที่เกีย่วของกบัแผนพฒันาบคุลากร 

 
2.1 แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560-2579) 
 

แผนการศึกษาแหงชาติไดกําหนดวิสัยทัศน ดังนี้ “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอด
ชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิต อยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลง
ของโลกศตวรรษท่ี 21”วัตถุประสงคสําคัญ จํานวน 3 ประการ ประการแรกเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการ     
จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ประการที่สองเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ  ทักษะ
และสมรรถนะที่สอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
และ ยุทธศาสตรชาติ และประการสุดทาย คือ เพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม 
จริยธรรม รูรักสามัคคี และรวมมือผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

 แผนการศึกษาแหงชาติไดวางเปาหมายไว ดังน้ี  
 

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

ภาพที่ 2  ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21(3Rs8Cs) 
ท่ีมา : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
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ดานที่ 2. เปาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) จํานวน 5 ประการ โดยสรุปพอสังเขป ดังนี ้ 
1. ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอยางท่ัวถึง (Access) เชน ประชากร

กลุมอายุ 6 ถึง 14 ปทุกคนไดเขาเรียนในระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาที่รัฐตอง        
จัดใหฟรี 

2) ผูเรียนทุกคน ทุกกลุมเปาหมายไดรับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน อยางเทาเทียม 
(Equity) เชน ผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนไดรับ การสนับสนุนคาใชจายในการศึกษา 15 ป 

3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดความสามารถ เต็มตามศักยภาพ 
(Quality) เชน นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาท่ีคุมคาและบรรลุ
เปาหมาย (Efficiency) เชน รอยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไมผานเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกลดลง   มี
ระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รวมทั้งมี
กลไกสงเสริมใหทุกภาคสวนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา  

5) ระบบการศึกษาท่ีสนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ เปนพลวัตและบริบทท่ี
เปล่ียนแปลง (Relevancy) เชน อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศดานการศึกษาดีขึ้น  

 
ยุทธศาสตรของแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560 - 2579) ประกอบดวยยุทธศาสตรตางๆ       

จํานวน 6 ยุทธศาสตร ในการดําเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาซึ่งมุงผลตามเปาหมายท้ังสองดานดังกลาว
ขางตน ดังนี้  

 

 
 

ภาพที่ 3   ยุทธศาสตรแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579 
ท่ีมา : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
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 โดยยุทธศาสตรท่ีมีความสัมพันธที่เก่ียวของกับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย คือ ยุทธศาสตร  
ท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา ซึ่งมีเปาหมายของยุทธศาสตรที่สําคัญ ไดแก  
 

 
เปาหมายท่ี 2  
ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สงผลตอคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
 
 
 
 

 
เปาหมายท่ี 5  
ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย 
และบุคลากรทางการศึกษา มีความเปน
ธรรมสรางขวัญกําลังใจ และสงเสริมให
ปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ  
 
 
 
 
 โดยท้ัง 6 ยุทธศาสตร จะถูกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติโดยนํานโยบายจากสวนกลางผานหนวยงานระดับ
จังหวัด และสงตอไปยังสถานศึกษาและถายทอดสูชั้นเรียนท่ีเปนเปาหมายของแผนการศึกษาแหงชาติ 

 
 
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 ดังนี ้

 

มาตรฐานที่ 1 ดานผลลัพธผูเรียน 
1.1) เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ และความรอบรูดานตางๆ ในการสรางสัมมา

อาชีพความม่ันคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตโดยเปน  ผู
มีคุณธรรม ความเพียร มุงมั่น มานะ บากบ่ัน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.2) เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการ   
บูรณาการศาสตรตางๆ เพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม มีคุณลักษณะความเปนผูประกอบการรูเทาทันการ
เปล่ียนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสรางโอกาสและเพิ่มมูลคาใหกับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 

1.3) เปนพลเมืองที่เขมแข็ง มีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกตองรูคุณคา
และรักษความเปนไทย รวมมือรวมพลังเพื่อสรางสรรคการพัฒนาและเสริมสรางสันติสุขอยางย่ังยืนท้ังในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 

 

มาตรฐานที่ 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่เปนการสรางและประยุกตใช
องคความรูใหม สรางสรรคนวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญาท่ีเช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม
หรือสิ่งแวดลอมตามศักยภาพและอัตลักษณของประเภทสถาบัน มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา 
องคกรภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ความตองการ
จําเปนของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงตอการ
พัฒนาผูเรียน การสรางคุณภาพชีวิต หรือการสรางโอกาสมูลคาเพิ่ม และ         ขีดความสามารถของประเทศใน
การแขงขันระดับนานาชาติ 

 

มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการเหมาะสม สอดคลองกับ
บริบทและตอบสนองความตองการของทองถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของ
ประเภทสถาบัน โดยมีการบริหารความโปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบได ผลลัพธของการบริการนําไปสูการ
เสริมสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนของผูเรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 

มาตรฐานที่ 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยมหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู การวิจัย 
หรือการบริการวิชาการ ซึ่งนําไปสูการสืบสานการสรางความรู  ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทยและ
ตางประเทศอยางเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณของประเภทสถาบัน ผลลัพธของการจัดการดาน
ศิลปวัฒนธรรม ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือการสรางโอกาสและมูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ  
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มาตรฐานที่ 5 ดานการบริหารจัดการ 
 

5.1) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียนรูเนนการ
พัฒนาเรียนแบบบูรณาการเพื่อใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติและความตองการที่
หลากหลายของประเทศ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคม สถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 

5.2) มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
มีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรูเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงความหลากหลายและ
ความเปนอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุน คลองตัว โปรงใสและตรวจสอบได 

 

5.3) มหาวิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการ     
กํากับใหการจัดการศึกษาแลการดําเนินงานตามพันธกิจเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
และมาตรฐานอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

 

2.3 มาตรฐานอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดดําเนินการเพื่อใหเกิดความสอดคลองกับมาตรฐานตางๆ ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดอันจะเปนรากฐานในการพัฒนาประเทศ ซึ่งไดกําหนดไวทั้งนโยบายในระยะยาว    และ
ระยะส้ัน โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวของ ดังนี ้

 

1. แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551- 2565) มีเปาหมายเพื่อเสริมสราง        การ
พัฒนาความเขาใจและความตระหนักในสภาพปญหาอุดมศึกษาของประเทศ  และความจําเปนที่จะตองรวมมือกัน
พัฒนาอุดมศึกษาของประเทศโดยมีกรอบทิศทางและแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนรวมกันเพื่อใหระบบอุดมศึกษาเปน
รากฐานท่ีสําคัญและสนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายที่พึงประสงคเมื่อสิ้นสุดแผนในป พ.ศ. 2565  
คือ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานท่ีเกิดข้ึน
ตลอดชีวิตพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรม  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศในโลกาภิวัตน  สนับสนุนการพัฒนาท่ีย่ังยืนของทองถิ่นไทย โดยใชกลไกของธรรมาภิบาลทางการเงิน การ
กํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิง
ระบบ” ในการพัฒนาบุคลากรอุดมศึกษา จะตองมุงเนนไปที่ประสิทธิภาพของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาให
รองรับการรวมตัวของกลุมประชาคมอาเซียน 
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2. มาตรฐานการอุดมศึกษา ป พ.ศ.2557 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีการพัฒนา    
ตัวบงช้ีและเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหม ท้ังในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน     
โดยในระดับหลักสูตร มีตัวบงช้ีคุณภาพอาจารย สวนในระดับคณะและระดับสถาบัน มีตัวบงชี้ท่ีเก่ียวของคือ      ตัว
บงชี้ อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ 40 และตัวบงชี้อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
รวมกัน รอยละ 60 ข้ึนไป  โดยอธิบายตัวบงชี้วาสถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความ
รับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริมใหอาจารยในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตร
สาขาวิชาตางๆ อยางตอเน่ือง เพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ      การ
ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนส่ิงสะทอนการปฏิบั ติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจและการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุด  ที่ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถและความลุมลึกทาง
วิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิตศึกษาวิจัยเพื่อติดตามความกาวหนาทางวิชาการและ
การพัฒนาองคความรู  ดังนั้นสถาบันจึงควรมีอาจารยท่ีมีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่
เปดสอนในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเนนของหลักสูตร 
 
2.4 แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรู ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จําเปน สําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ก.พ.อ.     
  

 ตามหนังสือของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0509 (2) /ว 2 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2554 
ไดแจงแนวทางการกําหนดสมรรถนะ ความรูความสามารถ และทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหนง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางการดําเนินการกําหนด สมรรถนะ 
ความรูความสามารถ และทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน ดังนี ้
  

 สมรรถนะ ประกอบดวย 
 

  1.สมรรถนะหลัก  หมายถึ ง  คุณลักษณะเชิ งพฤ ติกรรมของบุคลากร ทุกตําแหน ง  ซึ่ ง
สถาบันอุดมศึกษา กําหนดขึ้น เพื่อหลอหลอมคานิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงครวมกันในองคกร  
  2.สมรรถนะเฉพาะตามงานท่ีปฏิบัติ หมายถึง คุณลักษณะทางพฤติกรรมที่กําหนดเฉพาะ สําหรับ 
สายงานหรือตําแหนงหนาท่ี และสงเสริมใหสามารถปฏิบัติภารกิจในหนาท่ีไดดีย่ิงขึ้น  
  3.สมรรถนะทางการบริหาร หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กําหนดเฉพาะ  สําหรับตําแหนง 
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
และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงบุคลากรทุกประเภทในสถาบันอุดมศึกษา 
 

 1) ดานความรูความสามารถ ใหกําหนดรายละเอียดองคความรู และระดับของความรู ความสามารถที่
จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงของประเภททั่วไป วิชาการ และอํานวยการ สายงานและระดับตําแหนง 
 2) ดานทักษะ ใหกําหนดรายละเอียดและระดับทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนงประเภท
ทั่วไป วิชาการ และอํานวยการ สายงานระดับตําแหนง ท้ังนี้ สวนราชการอาจกําหนดจํานวนทักษะเพิ่มข้ึนตาม
ลักษณะงานไดตามความเหมาะสม 
 3) ดานสมรรถนะ ใหกําหนดรายละเอียดและระดับของสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ อยางนอย    
3 สมรรถนะ โดยใหมีความเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงประเภทท่ัวไป วิชาการ และ
อํานวยการ สายงาน และระดับตําแหนง โดยสามารถเลือกสมรรถเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามท่ี ก.พ.อ 
กําหนดไว 
 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง การกําหนดสมรรถนะ
สําหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ2562 ประกาศ ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2562 เพื่อกําหนด
สมรรถนะสําหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.2562 ดังน้ี 
 

 1.สมรรถนะหลัก 
   1) การมุงผลสัมฤทธิ ์
   2) การบริการที่ดี 
   3) การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
   4) การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม 
   5) การทํางานเปนทีม 
 

 2.สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ สําหรับกลุมบุคลากรประเภทวิชาการ หรือ สนับสนุนวิชาการ 
หรือประเภทบริหาร ไดกําหนด ดังน้ี 
       ประเภทวิชาการ 
   1) ใสใจและพัฒนานักศึกษา 
   2) ความเขาใจองคกรและระบบราชการ 
   3) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 
   4) ความผูกพันที่มีตอองคกร 
   5) การสรางสัมพันธภาพ 
   6) การสืบเสาะหาขอมูล 
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       ประเภทสนับสนุนวิชาการ 
   1) การคิดวิเคราะห  
   2) การดําเนินการเชิงรุก 
   3) การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน 
   4) ความยืดหยุนผอนปรน 
   5) ความผูกพันที่มีตอองคกร 
   6) ความเขาใจผูอื่น  
 

       ประเภทบริหาร 
   1) สภาวะผูนํา 
   2) วิสัยทัศน 
   3) การวางกลยุทธภาครัฐ 
   4) ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน 
   5) การควบคุมตนเอง 
   6) การสอนงานและการมอบหมายงาน 
 
2.5 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏไดนอมนําพระราโชบายดานการศึกษาในการเปนสถาบันการศึกษา            
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น โดยมีการทบทวนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถ่ินระยะ 20 ป      
(พ.ศ.2560 - 2579) ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561 มีวัตถุประสงคเพื่อใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน อยูบนฐานความรู ความเขาใจรวมกัน ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
(ทปอ.มรภ.) จึงกําหนดยุทธศาสตรรวมกัน เพื่อใหการดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏตรงตามเจตนารมณของ             
แผนยุทธศาสตรบนพื้นฐานศักยภาพและบริบทของแตละมหาวิทยาลัยนําไปสูผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของ
ยุทธศาสตร ซ่ึงประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี ้

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 

การพัฒนาทองถิ่น 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 

การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 

การผลิตและพัฒนาคร ู 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  

การพัฒนาระบบบริหาร 
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ภาพที่ 5 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถ่ินระยะ 20 ป 
 จากยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579)   ฉบับปรับปรุง 
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ซึ่งมหาวิยาลัยราชภัฏธนบุรีไดดําเนินการกําหนดยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ 
ตัวชี้วัด โครงการหลัก และโครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัย โดยประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ถือเปนยุทธศาสตรท่ีมี
ความเกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีทั้งสายวิชาการและ           สายสนับสนุน
วิชาการโดยตรงอยางสําคัญ โดยแตละยุทธศาสตรมีรายละเอียดโดยสรุป ดังน้ี 
 

ประเด็นยุทธศาตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น โดยการเนนใหชุมชนทองถ่ินไดรับการพัฒนาใน 4 ดานคือ 
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานส่ิงแวดลอม และดานการศึกษา 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู มีเปาหมาย 3 ประการ คือ การผลิตบัณฑิตครูของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏใหมีอัตลักษณและสมรรถนะเปนเลิศ เปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต การผลิตบัณฑิตครูของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสมบูรณดวยคุณลักษณะ 4 ประการ และถายทอด/บมเพาะใหศิษยแตละชวงวัยไดและการผลิต
บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีเขาสูวิชาชีพไดรับเสริมสรรถนะเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา มีเปาหมาย 3 ประการ คือ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมีความเปนเลิศในการสรางความม่ันคงใหกับประเทศดวยการบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ การยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิตดวยอัตลักษณ ดานสมรรถนะและ
คุณลักษณะ 4 ประการ พรอมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง และอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเปน
มืออาชีพ มีสมรรถนะเปนท่ียอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มีเปาหมาย 2 ประการ คือ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏไดรับการยอมรับระดับชาติและระดับนานาชาติดานการเปนสถาบันดานการศึกษาเพื่อทองถิ่นที่สรางความ
มั่นคงใหกับประเทศ และมหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคลองตัว มุงเนนการสราง       
ธรรมาภิบาล ความพรอมและความสามารถปรับตัวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยใน    
กํากับของรัฐ 
 

2.6 แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อพัฒนาทองถิ่น ระยะที่ 1 พ.ศ.2560 - 2564  
 

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อพัฒนาทองถิ่น ระยะท่ี 1 พ.ศ.2560 – 2564 เปน
แผนปฏิบัติการท่ีไดกําหนดจากยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579)       
ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561 เปนการกําหนด ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด โครงการหลักและโครงการตาม
บริบทของมหาวิทยาลัย เพื่อใหแนวทางในการปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย โดยประกอบดวยยุทธศาสตร             
ในการปฏิบัติการ จํานวน 4 ยุทธศาสตร ดังน้ี  

 

ยุทธศาสตร 1  การพัฒนาทองถิ่น  
ยุทธศาสตร 2  การผลิตและพัฒนาคร ู 
ยุทธศาสตร 3  การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
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ยุทธศาสตร 4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

ซ่ึงรายละเอียดในแตละยุทธศาสตรจะมีการกําหนดเปาหมายและเปาประสงคของยุทธศาสตร
เหลาน้ันพรอมทั้งไดระบุโครงการหลักและโครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยไวอยางมากมาย เพื่อใหหนวยงาน
ตางๆ ของมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อตอบสนองตัวช้ีวัดของแตละยุทธศาสตรไดอยางเหมาะสม   
โดยในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยก็ถือเปนกระบวนการหน่ึงในการสนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อพัฒนาทองถิ่น ระยะท่ี 1 พ.ศ.2560 – 2564 โดยอาจสรุปตาม
ประเด็นยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของเพือ่ใหเห็นวามีความเกี่ยวของในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ดังน้ี 

 

 
 

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

ยุทธศาสตรที่ 2 
• การผลิตและพัฒนาครู 

เปาประสงค 

• 1. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีอัตลักษณและสมรรถนะเปนเลศิเปนท่ี ตองการของ   
ผูใชบัณฑิต  

• 2. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมบูรณพรอมดวยคุณลักษณะคนไทยท่ีพึง ประสงค 4 
ประการตามแนว พระราโชบาย และมีศักยภาพในการถายทอดและบม เพาะศิษยแตละชวงวัยใหมี
คุณลักษณะทั้ง 4 ประการ 

• 3. บัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรทีี่เขาสูวิชาชีพไดรับการยกระดับ/เพ่ิม สมรรถนะเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลง 

 

กลยุทธ 

• พัฒนาสมรรถนะครูของครูใหมีความเปนมืออาชีพ 
• ยกระดับสมรรถนะครูประจําการ และบมเพาะสมรรถนะใหมใหสอดรบักับ สภาวการณท่ี

เปลี่ยนแปลง   
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ภาพที่ 7 ยุทธศาสตรที่ 3 ของแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อพัฒนาทองถ่ิน  

ระยะที่ 1 พ.ศ.2560 – 2564 
 

 
ภาพที่ 8 ยุทธศาสตรที่ 4 ของแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 

ระยะที่ 1 พ.ศ.2560 – 2564 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
• การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

เปาประสงค 

• 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีความเปนเลศิในการสรางความมั่นคงใหกับประเทศ ดวย 
การบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นท่ี 

• 2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที่ตองการของผูใชบัณฑติดวยอัตลักษณดานสมรรถนะ   
และคุณลักษณะ 4 ประการ พรอมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

• 3. อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะเปนที่ ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
 

 

กลยุทธ 

• พัฒนาศักยภาพผูสอนใหเปนมืออาชีพ 
• ปรับกระบวนการจัดการเรยีนรูใหบูรณาการกับการทํางาน และเสริมสรางทักษะและจิตสํานึก

ในการพัฒนาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
• การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

เปาประสงค 

• 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีระบบบริหารจัดการที่มีประสทิธิภาพและคลองตัว มุงเนน     
การสรางธรรมาภิบาล ความพรอม และความสามารถปรบัตัวอยางมีประสทิธิภาพ และ
ประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

• 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดรับการยอมรับระดบัชาติและนานาชาติดานการเปน 
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่สรางความมั่นคงใหกับประเทศ 
 
 

 

กลยุทธ 

 
• สงเสริมบุคลากรที่เปนคนดีคนเกงใหพัฒนาและแสดงออกถึงความรูความสามารถ และศักยภาพ

เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยและทองถิ่นอยางเต็มที ่
• ปรับปรุง/พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะดานฐานขอมูลงบประมาณ และ บุคลากรให

ทันสมัย รวดเร็ว 
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2.7 ขอมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี    
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีจํานวนบุคลากร ณ วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 502 
คน  จําแนกเปนบุคลากร สายวิชาการ จํานวน 269 คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 233 คน 
ซึ่งประกอบดวย ขาราชการ ขาราชการบํานาญ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และ
ลูกจางชั่วคราว รายละเอียดดังตารางที่ 10   
 

ตารางที่ 10  จํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จําแนกตามประเภทบุคลากรและสายงาน  
                 (ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562) 
 
            ประเภทบุคลากร                             จํานวน        รวม (คน)  

       ว ิชาการ     สนับสนุนวิชาการ 
ขาราชการ 49 12 61 
ขาราชการบํานาญ - 3 3 
พนักงานมหาวิทยาลัย 198 155 203 
พนักงานราชการ 1 13 14 
ลูกจางประจํา - 15 15 
ลูกจางชั่วคราว 21 35* 56 
รวมทั้งสิ้น 269 233 502 

 
* การนับจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประเภทลูกจางช่ัวคราว ไมนับรวมตําแหนงคนสวน  แมบาน 
และคนขับรถยนต ซ่ึงมีคุณวุฒิแรกบรรจุในการปฏิบัติงานตํ่ากวาปริญญาตรี และมีระยะเวลาในการทําสัญญา 
จางไมเกิน 1 ป 
 
 2.7.1 ขอมูลบุคลากรสายวิชาการ 
 

  จากขอมูลบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  มีจํานวนทั้งส้ิน 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 (รวมโครงการจัดต้ังคณะวิศวกรรมศาสตร 6 
คน) และโรงเรียนสาธิต ฯ 17 คน รายละเอียดดังตารางท่ี 11 และ 12 
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ตารางที่ 11  จํานวนบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จําแนกตามหนวยงานและพื้นที่ 
       (ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562) 
  

หนวยงาน 
พื้นที ่

  รวม 
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ 

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

รวมทั้งส้ิน 195 74 269 
 
ตารางที่ 12  จํานวนบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จําแนกตามประเภทบุคลากร 
                 และหนวยงาน (ขอมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562) 
 

หนวยงาน 

ประเภทบุคลากร 

  รวม 
ขาราชการ 

พนักงาน 
มหาวิทยาลัย 

พนักงาน 
ราชการ 

อาจารย 
อัตราจาง 

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

 รวมทั้งสิ้น 49 198 1 21 269 
   
 2.7.2 ตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 
 

บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จํานวน 269 คน เปนบุคลากรประเภทตางๆใน
สายวิชาการซึ่งสังกัดคณะ จํานวน 252 คน และสังกัดโรงเรียนสาธิตฯ จํานวน 17 คน   

  

เมื่อจําแนกตําแหนงทางวิชาการ เฉพาะบุคลากรสายวิชาการที่สังกัดคณะ พบวา ยังไมมีผูดํารง
ตําแหนงระดับศาสตราจารย  สวนระดับรองศาสตราจารย มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.59 และระดับผูชวย
ศาสตราจารย จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 18.65 บุคลากรสวนใหญมีตําแหนงเปนอาจารย จํานวน 201 คน คิดเปนรอย
ละ 79.76 ท้ังนี้เนื่องจากพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และอาจารยอัตราจางของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มี
ตําแหนงเปนอาจารย สวนบุคลากรสายวิชาการซ่ึงทําการสอนในสังกัดโรงเรียนสาธิตฯ จํานวน 17 คน มีตําแหนง
เปนอาจารยท้ังหมด  
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เมื่อพิจารณาสัดสวนของบุคลากรที่ ดํารงตําแหนงทางวิชาการในแตละคณะ พบวาบุคลากร        
สายวิชาการของคณะครุศาสตร มีตําแหนงทางวิชาการในสัดสวนสูงที่สุด  คิดเปนรอยละ 23.08 ลําดับรองลงมาเปน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ท่ีมีสัดสวนของ
บุคลากรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 21.05  20.00  และ 17.80  ตามลําดับ ซ่ึงถือวามีสัดสวนท่ีเพิ่มขึ้นจาก
แผนพัฒนาบุคลากรในชวงระยะเวลา พ.ศ.2558 - 2562 สวนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
สมุทรปราการ ยังไมมีบุคลากรที่มีตําแหนงทางวิชาการ  รายละเอียดดังตารางท่ี 13 และ 14 

 

ตารางที่ 13   จํานวนและรอยละของบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามหนวยงานและตําแหนงทางวิชาการ 
        (ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562) 
 

หนวยงาน 

จํานวน 
อาจารย 

ตําแหนงทางวิชาการ 

บุคลากร  
ศาสตราจารย 

รอง
ศาสตราจารย 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

รอยละรวมของ 
ผูดํารง 

(คน) 
จํานวน
(คน) 

รอย
ละ 

จํานวน
(คน) 

รอย
ละ 

จํานวน
(คน) 

รอย
ละ 

จํานวน
(คน) 

รอย
ละ 

ตําแหนงจําแนก
ตามสังกัด 

คณะครุศาสตร 52 40 76.92  -   -  2 3.85 10 19.23 23.08 
คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

73 60 82.20 - - - - 13 17.80 17.80 

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

57 45 78.95 - - - - 12 21.05 21.05 

 รวมทั้งสิ้น 
(มหาวิทยาลัย) 

252 201 79.76 - - 4 1.59 47 18.65 20.23 

 
ตารางที่ 14   จํานวนบุคลากรสายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 
         (ขอมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562) 
 

หนวยงาน 

จํานวน ตําแหนง 

บุคลากร  อาจารย อาจารยสัญญาจาง 

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

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย 
17 11 67.71 6 35.29 

ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 
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 2.7.3 ระดับคุณวุฒิของบุคลากรสายวิชาการ 
 

 บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จํานวน 269 คน เปนบุคลากรสายวิชาการ   
ที่ปฏิบัติงานสังกัดคณะ จํานวน 252 คน  และสังกัดโรงเรียนสาธิตฯ จํานวน 17 คน    
 เม่ือจําแนกตามระดับคุณวุฒิ เฉพาะบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พบวา 
สวนใหญมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท คือ มีจํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ 70.64 ระดับปริญญาเอก 
จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 25.79 และระดับปริญญาตรี จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 3.57 ซ่ึงบุคลากรท่ีมี 
คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญอาจารยชาวตางประเทศ สําหรับโรงเรียนสาธิต ฯ เปนระดับปริญญาตร ี
ทั้งหมด   
 เม่ือพิจารณาระดับคุณวุฒิในแตละคณะ พบวาบุคลากรสายวิชาการของคณะครุศาสตรมีบุคลากร 
ที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสัดสวนสูงท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 34.62 รองลงมาเปนคณะวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ ท่ีมีรอยละ 29.82  21.92  20.00   
ตามลําดับ  ในขณะที่โรงเรียนสาธิตฯ ยังไมมีระดับคุณวุฒปิริญญาเอก รายละเอียดดังตารางที่ 15 และ 16 
 
ตารางที่ 15   จํานวนและรอยละของบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามหนวยงานและระดับคุณวุฒิการศึกษา 
        (ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562) 
 

หนวยงาน 

จํานวน ระดับคุณวุฒิการศึกษา 
บุคลากร ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี

(คน) 
จํานวน
(คน) 

รอยละ 
จํานวน
(คน) 

รอยละ 
จํานวน
(คน) 

รอยละ 

คณะครุศาสตร 52 18 34.62 34 65.38 - - 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

73 16 21.92 49 67.12 8 10.96 

คณะวิทยาการจัดการ 70 14 20.00 56 80.00 - - 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 57 17 29.82 39 68.43 1 1.75 

 รวมทั้งสิ้น (มหาวิทยาลัย) 252 65 25.79 178 70.64 9 3.57 

 
ตารางที่ 16   จํานวนและรอยละของบุคลากรสายวิชาการ  ของโรงเรียนสาธิต ฯ และระดับคุณวุฒิการศึกษา 
         (ขอมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562) 
 

หนวยงาน 

จํานวน ระดับคุณวุฒิการศึกษา 
บุคลากร  ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี

(คน) 
จํานวน
(คน) 

รอยละ 
จํานวน
(คน) 

รอยละ 
จํานวน
(คน) 

รอยละ 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย 
17  -   -   -   -  17 100 

ราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 
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2.8 ขอมูลความตองการการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (พ.ศ.2563 -2567) 
 

 ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (พ.ศ.2563 -2567) น้ีนั้น ไดมีการสํารวจความ
ตองการการพัฒนาดานบุคลากรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผานการกรอกแบบสํารวจโดยใช Google 
Forms แบงตามประเภทบุคลากร เปน สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ซ่ึงมีรายละเอียดในขอคําถาม 
ประกอบไปดวย ดังตอไปนี้ 
 
 2.8.1 กรณีสําหรับบุคลากรสายวิชาการ 
  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 สาขาวิชาท่ีคาดวาจะขอกําหนดตําแหนง (โปรดระบุตามประกาศ ก.พ.อ.) 
 

 3. เรื่องการสํารวจความตองการดานการศึกษาตอ 
  ความประสงคเรื่องการศึกษาตอในชวงปพ.ศ. 2563 - 2567 
    กรณีที่ ไมมีความประสงคจะศึกษาตอ   
    กรณีที่ อยูระหวางศึกษาตอ ใหตอบรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาตอ ดังนี้ 
   - คุณวุฒิที่ศึกษาตอ 
   - สาขาวิชาท่ีศึกษาตอ 
   - มหาวิทยาลัยท่ีศึกษาตอ 
   - แหลงทุนสําหรับศึกษาตอ 
   - รูปแบบการเรียนการสอนของการศึกษาตอ 
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    กรณีที่ มีความประสงคจะศึกษาตอ ใหตอบรายละเอียดเก่ียวกับการศึกษาตอ ดังนี้ 
   - คุณวุฒิที่ศึกษาตอ 
   - สาขาวิชาที่ศึกษาตอ 
   - มหาวิทยาลัยที่ศึกษาตอ 
   - แหลงทุนสําหรับศึกษาตอ 
   - รูปแบบการเรียนการสอนของการศึกษาตอ 
   - กรณีประสงคจะศึกษาตอ (โปรดเลือกพ.ศ.ที่จะเริ่มศึกษาตอตามชวงเวลาในแผนฯ  
     พ.ศ.2563 - 2567)      
 
 4. เร่ืองการสํารวจความตองการดานการทําผลงานทางวิชาการ 
  ความประสงคเรื่องการทําผลงานทางวิชาการในชวงปพ.ศ. 2563 - 2567 
    กรณีที่ ไมมีความประสงคจะผลงานวิชาการ 
    กรณีที่ อยูระหวางการทําผลงานวิชาการ (กรณีที่เริ่มทํามากอนป63) ใหตอบรายละเอียด 
   เกี่ยวกับความกาวหนาของการทําผลงานทางวิชาการ (โดยใหบรรยายสั้นๆ) 
    กรณีที่ มีความประสงคจะทําผลงานวิชาการ (กรณีจะเริ่มทําในชวงป 2563 เปนตนไป) ให
ตอบ    รายละเอียดเกี่ยวกับความประสงคจะทําผลงานวิชาการ ซึ่งถามถึงสาเหตุที่
ประสงคจะ    ทําผลงานทางวิชาการ และหากเปนกรณีอื่นๆ โปรดระบุ สวนถาหาก
เปนการทําผลงาน    ทางวิชาการนี้ เพื่อใชขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
จะตองตอบตอในสวนของ ระดับ    ตําแหนงใดที่จะขอ และปพ.ศ.ใดที่จะขอ 
 
 5. เร่ืองการสํารวจความตองการดานการสัมมนา/ประชุม (โปรดระบุเรื่องหรือดานที่เก่ียวของ) 
 
 6. เร่ืองการสํารวจความตองการดานการอบรม 
  6.1 การอบรม ภายนอก ที่คาดวาตองการเขารวม (โปรดระบุเรื่องหรือดานที่เกี่ยวของ) 
  6.2 การอบรม ภายใน ที่ประสงคใหจัดทํา (โปรดระบุเรื่องหรือดานที่เกี่ยวของ) 
  
 2.8.2 กรณีสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
  แบบสํารวจเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2563 - 2567 
   กรอกรายละเอียดดังนี้ 
 
 1. เร่ืองขอมูลสวนบุคคล 
  1.1 คํานําหนาชื่อ 
  1.2 ชื่อ-สกุล 
  1.3 ตําแหนงกรณีไมมีตําแหนงตามตัวเลือก ใหกรอกเองในขอถัดไป 
  1.4 สังกัด 
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  1.5 ประเภทบุคลากร 
  1.6 การบรรจุครั้งแรก 
  1.7 คุณวุฒิการศึกษาแรกเขา/สาขาวิชา 
  1.8 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานติดตอกัน 
  1.9 คุณวุฒิสูงสุดที่ไดรับในปจจุบัน 
  1.10 สาขาตามคุณวุฒิสูงสุดที่ไดรับ  
 
 2. เร่ืองการสํารวจความตองการดานการขอกําหนดระดับตําแหนง 
  การคาดการณเก่ียวกับการขอกําหนดระดับตําแหนง (โดยเลือกระดับตําแหนงและปพ.ศ.ที่คาด
วา  จะขอกําหนดตําแหนงพ.ศ.2563-2567) 
 
 3. เร่ืองการสํารวจความตองการดานการศึกษาตอ 
  ความประสงคเรื่องการศึกษาตอในชวงปพ.ศ. 2563-2567 
    กรณีที่  ไมมีความประสงคจะศึกษาตอ  
    กรณีที่ อยูระหวางศึกษาตอใหตอบรายละเอียดเก่ียวกับการศึกษาตอดังนี้ 
   - คุณวุฒิที่ศึกษาตอ 
   - สาขาวิชาที่ศึกษาตอ 
   - มหาวิทยาลัยที่ศึกษาตอ 
   - แหลงทุนสําหรับศึกษาตอ 
   - รูปแบบการเรียนการสอนของการศึกษาตอ  
    กรณีที่ มีความประสงคจะศึกษาตอใหตอบรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาตอ ดังนี้ 
   - คุณวุฒิที่ศึกษาตอ 
   - สาขาวิชาที่ศึกษาตอ 
   - มหาวิทยาลัยที่ศึกษาตอ 
   - แหลงทุนสําหรับศึกษาตอ 
   - รูปแบบการเรียนการสอนของการศึกษาตอ 
   - กรณีประสงคจะศึกษาตอ (โปรดเลือกพ.ศ.ที่จะเริ่มศึกษาตอตามชวงเวลาในแผนฯ  
     พ.ศ.2563-2567)     
 
 4. เร่ืองการสํารวจความตองการดานการสัมมนา/ประชุม(โปรดระบุเรื่องหรือดานที่เกี่ยวของ) 
 
 5. เร่ืองการสํารวจความตองการดานการอบรม 
  5.1การอบรม ภายนอก ที่คาดวาตองการเขารวม (โปรดระบุเร่ืองหรือดานที่เกี่ยวของ) 
  5.2 การอบรม ภายใน ที่ประสงคใหจัดทํา (โปรดระบุเรื่องหรือดานที่เกี่ยวของ) 
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2.9 มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันจันทรที่       14 
มกราคม 2562 มีวัตถุประสงคในการรวมกันจัดทํามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏซ่ึงสอดคลองกับ
ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โดยกําหนดใหมีมาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบดวย 5 มาตรฐาน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 

มาตรฐานที่ 1 ดานผลลัพธผูเรียน ประกอบไปดวยเกณฑมาตรฐาน 3 ขอ รายละเอียดดังน้ี 
 1.1 บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเปนผูสะทอนคุณภาพหลักสูตร และยึดมั่นใน

จรรยาบรรณวิชาชีพ ผูเรียนเกิดการเรียนรู มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และสามารถประยุกตใชความรูในการสราง
สัมมาอาชีพ 

 1.2 ผูเรียนเปนผูรวมสรางนวัตกรรม มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 มีคุณลักษณะความเปน
ผูประกอบการ และมีความสามารถในการบูรณาการศาสตรตางๆ เพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม 

 1.3 ผูเรียนเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง มีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกตองรู
คุณคาและรักษความเปนไทย มีจิตอาสา มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง และมีความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ 

 

มาตรฐานที่ 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม รายละเอียดดังนี ้
มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ท่ีสรางองคความรูใหมหรือประยุกตใชองคความรูใหมเพื่อ

สรางสรรคนวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญา ซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดลอม 
โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือเครือขายภายในประเทศหรือตางประเทศ ในการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ตาม
ศักยภาพและอัตลักษณของสถาบัน มีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย/นวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ มี
ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นําไปใชในการพัฒนาผูเรียน ชุมชนนําผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใชประโยชนพัฒนาตนเองได 

 

มาตรฐานที่ 3 ดานการบริการวิชาการ รายละเอียดดังน้ี 
มหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคลองกับบริบท ปญหาและความตองการของ

ทองถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเช่ียวชาญและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย สรางเครือขายความรวมมือทั้ง
ภายในและภายนอกในการทํางาน รวมท้ังบูรณาการกับพันธกิจอื่นๆ ดวยความโปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบได 
เพื่อใหชุมชนนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม เปนผลกระทบเชิงบวก สรางคุณคา สามารถนําไปประยุกตใช
เพื่อพัฒนาผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติไดอยางเขมแข็งย่ังยืน 

 

มาตรฐานที่ 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย รายละเอียดดังน้ี 
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย โดยมีการบูรณาการกับการ

เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ซ่ึงนําไปสูการสืบสานการสรางองคความรู  ความเขาใจใน
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งของไทยและตางประเทศ ตามศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ผลลัพธของการจัดการ
ดานศิลปวัฒนธรรมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทยหรือสรางโอกาสและมูลคาเพิ่มใหกับผู เรียน  
ครอบครัว ทองถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ  

มาตรฐานที่ 5 ดานการบริหารจัดการ ประกอบไปดวยเกณฑมาตรฐาน 3 ขอ รายละเอียดดังนี ้
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5.1 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูท่ีเนนการพัฒนาผูเรียนท่ีเนนการ
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 และระดับสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกํากับให   การ
จัดการศึกษาและการดําเนินงานตามพันธกิจเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง
สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และ
มาตรฐานอื่นๆ ที่หนวยงานตนสังกัดหรือกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 
2.10 การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

 ในป พ.ศ.2561 ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  ได
ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาของกลุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ซึ่งมีหนาท่ีในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและสนองตอพระบรมราโชบาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่10) ท่ีกําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปน
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น จึงเสนอใหมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกลุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่สงเสริมตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏและจากประกาศกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ไดยกเลิกกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงจัดใหมีระบบ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและดําเนินการ ตามแผนท่ีกําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยติดตามผลการดําเนินการ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนประจําทุกป 
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 จากกฎกระทรวงดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏไดรวมกันพัฒนามาตรฐานการศึกษาของ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏ และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ ระดับมหาวิทยาลัย
ขึ้นโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขารวมพัฒนาและไดเริ่มใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต้ังแต          ป
การศึกษา 2562 เปนตนไป องคประกอบและตัวบงชี้ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพัฒนาขึ้นครอบคลุมพันธกิจหลัก 
สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 ดานซึ่งทําการเพิ่มเติมตัวบงชี้สอดคลองกับบริบทการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
โดยกําหนดองคประกอบดังนี ้
 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก องคประกอบ  ที่ 
1 การกํากับมาตรฐาน องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา องคประกอบที่ 4 อาจารย 
องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และองคประกอบท่ี6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู   
ตัวบงช้ีและเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ครอบคลุบเรื่องการสงเสริมพัฒนาการวาง
ระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จํานวนอาจารยตอนักศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุม
วิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย สื่ออุปกรณ  การ
เรียนการสอน หองสมุด และแหลงการเรียนการรูตางๆ การดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระคุณภาพผลงานตีพิมพและ
เผยแพรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังเพิ่มตัวบงชี้ท่ีใชวัดคุณภาพของการจัดการศึกษาใหแกบัณฑิต
โดยอางจากตัวบงช้ีของประเมินของเครือขายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN–QA) เพื่อเปนการ
ยกระดับคุณภาพ การศึกษาใหสามารถทัดเทียมกับสากลได 
 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต องคประกอบที่ 2 การวิจัย องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องคประกอบท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและ      ความ
เปนไทย และองคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ตัวบงช้ีและเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
ครอบคลุมการดําเนินงานของคณะเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแตละหลักสูตร รวมท้ังกิจกรรม
นักศึกษา การบริการนักศึกษา การใหบริการทางวิชาการวิจัยการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ 
โดยเพิ่มตัวบงช้ีที่สะทอนการดําเนินงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นใน
องคประกอบที ่3 และองคประกอบท่ี 4 
 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก องคประกอบ
ที่ 1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบที่ 2 การวิจัย องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องคประกอบ ที่ 4 ดาน
ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบงช้ีและเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยพิจารณาใหเปนไปตามมาตรฐาน สถาบันอุดมศึกษา ไดแก มาตรฐาน          
ดานศักยภาพการศึกษาและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวย ดานกายภาพ ดานวิชาการ ดานการเงิน 
ดานการบริหารจัดการมาตรฐาน ดานการดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย ดานการผลิต
บัณฑิต ดานการวิจัย ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเพิ่ม      
ตัวบงช้ีที่สะทอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ินในองคประกอบที่ 3 และ
องคประกอบที่  4 ท้ังนี้ ควรมุงเนนการประกันคุณภาพการดําเนินการของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการจัด      
การเรียนการสอนของแตละคณะ โดยครอบคลุมในดานกายภาพการจัดการศึกษาภายในระดับหลักสูตร        ระดับ
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คณะ และระดับมหาวิทยาลัย ใหไดขอมูลท่ีชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ไดคุณภาพตามแนวทางและพัฒนา
คุณภาพตามเกณฑการอุดมศึกษาของแตละคณะ และภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันจะนําไปสู    การ
กําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานที่ต้ังไวอยางตอเน่ือง เพื่อจัดทํารายงานประจําปที่เปน
รายงานประเมินคุณภาพภายใน เสนอตอหนวยงานตนสังกัดทุกปการศึกษา ตลอดจนเพื่อรองรับการติดตาม 
ตรวจสอบของหนวยงานที่เก่ียวของ รวมทั้งการสรางความมั่นใจตอสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิต โดยผูเรียนมีงานทํา 
ผูเรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเพื่อประกอบการพิจารณาข้ึนทะเบียน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2552 อยางไรก็ตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในจะมุงเนนที่การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรใหมีการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ 
เพื่อสรางความม่ันใจใหกับผูใชบัณฑิตและสงเสริมสนับสนุนกํากับติดตามและการพัฒนาคุณภาพ มีการควบคุม
คุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตบัณฑิตโดยคณะกรรมประจํา คณะและคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยในทุกป
การศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพ ภายนอก ท่ีจะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 
รวมทั้งมี  การประเมินคุณภาพเพื่อใหไดขอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพท่ีสะทอนผลของการผลิตบัณฑิตในแตละ
ปการศึกษา เพื่อสรางความเช่ือม่ันในคุณภาพของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการประกัน
คุณภาพที่มีความเกี่ยวเน่ืองกับแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีโดยตรง ไดแก องคประกอบท่ี 1 การ
ผลิตบัณฑิต ตัวช้ีวัดท่ี 1.2 เร่ืองอาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ท่ีมีเกณฑการประเมินเปนการ
แปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 ซ่ึงคารอยละของอาจารย
ประจํามหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับรอยละ 40 ข้ึนไป โดยผลการ
ประกันคุณภาพ (ขอมูลจากรายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจําปการศึกษา 2561) พบวา 
คาเปาหมายต้ังไวท่ี 3.13 คะแนน และผลการดําเนินงานกับคะแนนการประเมินตนเอง ไดท่ี 3.13 คะแนนซ่ึงตามรายงาน
ฉบับน้ี เทากับบรรลุเปาหมาย  และตัวชี้วัดที่ 1.3 เรื่องอาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ที่มีเกณฑ
การประเมินเปน การแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะ     ท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 
– 5 ซ่ึงคารอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ รอยละ 60 ขึ้นไป โดยผลการประกันคุณภาพ (ขอมูล
จากรายงานผลการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจําปการศึกษา 2561) พบวา คาเปาหมายต้ังไวที่ 
1.67 คะแนน และผลการดําเนินงานกับคะแนนการประเมินตนเอง ไดที่ 1.74 คะแนนซ่ึงตามรายงานฉบับนี้ เทากับ
บรรลุเปาหมาย ท้ังนี้เม่ือพิจารณาขอมูลป พ.ศ. 2562 เพื่อเทียบจํานวนและรอยละอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารยเปรียบเทียบเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  อีกท้ังจํานวนและรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เปรียบเทียบเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซ่ึงแสดงรายละเอียดตอไปในหัวขอที่ 2.10.1 และ 2.10.2 ตามลําดับ 
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 2.10.1 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูช วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารยเปรียบเทียบเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
 

                มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและคณะทุกคณะไดดําเนินการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
เพื่อใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยสภาพการณปจจุบันของมหาวิทยาลัยมีรอยละของบุคลากรสายวิชาการ    
หรืออาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รวมกันอยูในระดับท่ียังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งกําหนดเกณฑใหมีอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกันมีจํานวนรอยละ 60 ข้ึนไป จึงจะไดคะแนนเต็มในเกณฑ
การประเมินดังกลาว รายละเอียดสามารถสรุปไดดังตารางท่ี 17 
 

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

หนวยงาน 

จํานวน มาตรฐานเกณฑการดํารง ขอมูลบุคลากรปพ.ศ. 2562 

บุคลากร 
ตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 60 
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

(คน) จํานวน (คน) จํานวน (คน) รอยละ 

มหาวิทยาลัย 252 151 51 20.24 

คณะครุศาสตร 52 31 12 23.08 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

73 44 13 17.8 

คณะวิทยาการจัดการ 70 42 14 20 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 57 34 12 21.05 
 

  ตามเกณฑมาตรฐานใหมของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ีกําหนดใหอาจารยประจํา
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจะตองเรงพัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหมีตําแหนง
ทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
 

 2.10.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เปรียบเทียบเกณฑมาตรฐานของสํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา   
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและคณะทุกคณะไดดําเนินการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
เพื่อใหมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยสภาพการณปจจุบันของมหาวิทยาลัยมีรอยละของบุคลากร     สาย
วิชาการหรืออาจารยประจําที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกรวมกันอยูในระดับที่ยังไมเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งกําหนดเกณฑใหมีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกมีจํานวนรอยละ 40 ข้ึนไป จึงจะไดคะแนนเต็มในเกณฑการประเมินดังกลาว รายละเอียดสามารถ          สรุปไดดัง
ตารางท่ี 18 
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ตารางที่ 18   รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ในปการศึกษา 2562 จําแนกตามหนวยงาน 
                  โดยเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน สกอ. (ขอมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562) 
 

หนวยงาน 

จํานวน มาตรฐานเกณฑการดํารง ขอมูลบุคลากรปพ.ศ. 2562 

บุคลากร 
คุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 40 
คุณวุฒิปริญญาเอก 

(คน) จํานวน (คน) จํานวน (คน) รอยละ 

มหาวิทยาลัย 252 101 65 25.79 

คณะครุศาสตร 52 21 18 34.62 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

73 
29 16 21.92 

คณะวิทยาการจัดการ 70 28 14 20.00 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 57 23 17 29.82 

 
 ตามเกณฑมาตรฐานใหมของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ีกําหนดใหอาจารยประจํามี
คุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ 40 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจะตองเรงพัฒนาบุคลากรสายวิชาการใหมีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น  
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จากบริบทท่ีเกี่ยวของกับแผนพัฒนาบุคลากรที่กลาวมาในขางตน ไมวาจะเปน แผนการศึกษาแหงชาติ
(พ.ศ.2560-2579), ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561, มาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ, มาตรฐานอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, มาตรฐานและแนวทางการ
กําหนดความรู  ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ จําเปน สําหรับตําแหนงขาราชการ พลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ก.พ.อ., ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 -2579) และแผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อพัฒนาทองถิ่น ระยะท่ี 1 พ.ศ.2560-2564  

 

สามารถสรุปวิเคราะหถึงความเชื่อมโยงกันในเชิงบริบทท่ีเกี่ยวของกัน ได ดังตอไปน้ี เนื่องดวย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ท่ีมีภาระหนาท่ีหลักในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีเนนคุณภาพ เพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยใหมีความงอกงามทางปญญา แสวงหาความรูอยางตอเน่ืองเปนบัณฑิตคุณภาพเปนนักวิชาชีพท่ีดี
พัฒนาและสรางเสริมการวิจัยใหเปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู สรางองคความรู และพัฒนางานในหนาที่      
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและใหบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูในกลุมมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี  

 

ดวยเหตุน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงจําเปนตองตระหนักและดําเนินการใหสอดคลองตาม แผนการ
ศึกษาแหงชาติ ท่ีมีเปาหมาย 2 ดาน คือ ดานที่ 1 ดานผูเรียน ท่ีมุงพัฒนาผูเรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษท่ี 21 ที่วา 3Rs ซ่ึงประกอบดวย 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 
ทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศและรูเทาทันส่ือ, Computing and Media Literacy ทักษะดานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, Career and Learning Self-reliance มีทักษะอาชีพและการเรียนรู และ 
Compassion ความมีเมตตากรุณา วินัย คุณธรรม และจริยธรรม สวนดานท่ี 2 ดานเปาหมายของการจัดการศึกษา 
(Aspirations) จํานวน 5 ประการ ไดแก Access ท่ัวถึง, Equity เทาเทียม, Quality คุณภาพ, Efficiency 
ประสิทธิภาพ และ Relevancy พลวัต ซึ่งเน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปนสถาบันการศึกษา จึงจําเปนตอง
คํานึงถึงการพัฒนาตามแผนการศึกษาท่ีมองเปาหมายทั้งดานผูเรียนและดานการจัดการการศึกษา  

และเมื่อพิจารณาประกอบกับ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 จะ
พบวา มีมาตรฐาน 5 ดาน คือ มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน , มาตรฐานท่ี 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม, 
มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ, มาตรฐานที่ 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และมาตรฐานที่ 5 
ดานการบริหารจัดการ ท่ีจะเห็นไดวา ยังคงมองไปที่เรื่องของผูเรียนและการจัดการอีกเชนกัน แตเสริมดวยเรื่องของ
การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนการบริการวิชาการ ท้ังยังสงเสริม เร่ืองศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 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 ที่มีแผนในการยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสามารถ
ปรับตัวสําหรับงานท่ีเกิดข้ึนตลอดชีวิตพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศในโลกาภิวัตน  สนับสนุนการพัฒนาที่ย่ังยืนของทองถิ่นไทย โดยใชกลไก
ของธรรมาภิบาลทางการเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ 
ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ ในการพัฒนาบุคลากรอุดมศึกษา จะตองมุงเนนไปท่ีประสิทธิภาพของ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาใหรองรับการรวมตัวของกลุมประชาคมอาเซียน ประกอบกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ป พ.ศ.2557 ที่มีการพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา เชน ตัวบงชี้ อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก รอยละ 40 และตัวบงช้ีอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ รวมกัน รอยละ 60 ข้ึนไป ซ่ึงในสวน
นี้เปนการมองการพัฒนาในภาพรวมท่ีตองการสรางมาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยอาศัยตัวช้ีวัดดาน
ศักยภาพของอาจารย ท่ีสามารถมองในทางออมไดวาเปนการพัฒนาความพรอมสูการพัฒนาผูเรียนในทางออมได
เชนกัน โดยอาศัยความเชี่ยวชาญและความชํานาญของผูสอน และยังเพื่อใหมีศักยภาพรองรับและสอดคลองกับ
สรางงานวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนบริการวิชาการตางๆ 
 

และเมื่อพิจารณาถึงจุดน้ี จะพบวา ภาพรวมคือ ความตองการเรื่องการพัฒนาการศึกษา และผูเรียน ผาน
การยกระดับคุณภาพในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะบุคลากรที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน ไมวาจะเปนอาจารย
ซึ่งเปนบุคลากรสายวิชาการ ที่ มีหนาที่และเกี่ยวของโดยตรง ซ่ึงเปนตัวช้ีวัดและตัวขับเคลื่อนที่ สําคัญใน
กระบวนการพัฒนา นอกจากน้ีบุคลากรสายสนับสนุนก็เปนอีกหน่ึงฟนเฟองท่ีจะชวยใหกลไกการพัฒนาการศึกษา
บรรลุเปาหมาย เพราะเปนอีกปจจัยท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนเชนกัน 

 
ดังนั้น บุคลากรทั้ง 2 กลุมนี้ ตองถูกกําหนดใหมีศักยภาพท่ีจําเปน ซึ่งไดมีมาตรฐานกําหนดไวแลว ไดแก 

มาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปน สําหรับตําแหนงขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ก.พ.อ. ที่ไดกําหนดความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับ
ตําแหนงบุคลากรทุกประเภทในสถาบันอุดมศึกษา ต้ังแตสมรรถนะหลัก คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากร
ทุกตําแหนงที่ตองมี และสมรรถนะเฉพาะตามงานท่ีปฏิบัติ หมายถึง คุณลักษณะทางพฤติกรรมเฉพาะสายงานหรือ
ตําแหนงหนาที่ เพื่อสงเสริมการปฏิบัติภารกิจตามหนาที่ไดดีย่ิงขึ้น ตลอดจนสมรรถนะทางการบริหาร หมายถึง 
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมเฉพาะตําแหนงประเภทผูบริหารเพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริการใหสามารถ
ปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียังมีมาตรฐานดานทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน ประกอบดวยการใช
คอมพิวเตอร, การใชภาษาอังกฤษ, การคํานวณ และการจัดการขอมูล 
 

ดวยเหตุน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเอง ไดออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง การกําหนด
สมรรถนะสําหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2562 ซึ่งประกอบดวย 1. สมรรถนะหลัก และ      2. 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ไมวาจะเปน สําหรับบุคลากรประเภทวิชาการ, สนับสนุนวิชาการ และ
ประเภทบริหาร ไวเชนกันตามรายละเอียดที่กลาวไปแลว เพื่อกําหนดสมรรถนะที่จําเปนสําหรับบุคลากรท่ีเกี่ยวของ
กับการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับ 
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พรอมทั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตางๆ ไดมีการดําเนินการจัดทํา ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 20 
ป (พ.ศ.2560 - 2579) ท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
อยูบนฐานความรู ความเขาใจรวมกัน โดยที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) มีการกําหนด
ยุทธศาสตรรวมกัน โดยประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น, ยุทธศาสตร  ท่ี 2 การ
ผลิตและพัฒนาครู, ยุทธศาสตรที่  3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตรท่ี  4 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ก็ไดปฏิบัติตามยุทธศาสตรรวมน้ี และยังตระหนักถึงความสําคัญเปนอยางมาก 
ซึ่งจะเห็นไดจากผลลัพธที่ออกมาในรูปแบบของ แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อพัฒนาทองถิ่น ระยะ
ที่ 1 พ.ศ.2560 - 2564 ท่ีสอดคลองตามยุทธศาสตร ท้ัง 4 ดาน โดยในแตละยุทธศาสตรจะมีกลยุทธที่เดนๆ ซึ่งตอง
อาศัยบุคลากรที่จะเปนตัวแปรหลักในการขับเคลื่อน ตามแตละยุทธศาสตร ดังนี ้ 
 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น มีกลยุทธบูรณาการความรวมมือกับทองถ่ิน ทั้งการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัยของนักศึกษา และการพัฒนาทองถิ่น  
 ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู มีกลยุทธปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร หลักสูตรศึกษาศาสตร และ
กระบวนการผลิตใหมีสมรรถนะเปนเลิศ เปนที่ยอมรับดวย School Integrated Learning, สอดคลองกับความ
ตองการของประเทศ และพัฒนาสมรรถนะของครูใหมีความเปนมืออาชีพ  
 ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา มีกลยุทธปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหทันสมัยและพัฒนา
หลักสูตรใหมในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาทองถ่ินสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ และ
พัฒนาศักยภาพผูสอนใหเปนมืออาชีพ  
 ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มีกลยุทธสงเสริมบุคลากรที่เปนคนดีและคนเกงใหพัฒนา
และแสดงออกถึงความรู ความสามารถ และศักยภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัยและทองถิ่นอยางเต็มที ่

ดังนั้นจะพบวา ยุทธศาสตรท่ี 1 - 4 ยอมเก่ียวของกับบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน จะตองมี
การพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใหสอดคลองและสงเสริมใหยุทธศาสตรดังกลาวสามารถบรรลุเปาหมายได และ
เมื่อหลอมรวมกันระหวางบริบทตางๆ ต้ังแตแผนการศึกษาแหงชาติ(พ.ศ.2560 - 2579), ประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561, มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ, มาตรฐาน
อุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, มาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรู ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปน สําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ก.พ.อ., ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579) และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อพัฒนา
ทองถิ่น ระยะท่ี 1 พ.ศ.2560 - 2564 จึงทําใหตองคํานึงถึงบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการศึกษาและการ
จัดการเรียนการสอนท้ังทางตรงและทางออม เพื่อทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี จึงจําเปนตองพัฒนาศักยภาพของคนใน
องคกร นอกจากนี้ยังมีการศึกษาทําความเขาใจในสวนของขอมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกอบกับการ
สํารวจขอมูลความตองการการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (พ.ศ.2563 - 2567) และตระหนักถึงมาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตลอดจนการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  เพื่อการ
รองรับและใหมีความเหมาะสมตอการดําเนินการเพื่อการพัฒนาการศึกษาทั้งบุคลากรที่เก่ียวของไมวาจะเปน
อาจารย หรือพนักงานสายสนับสนุนที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตระหนักถึง
การพัฒนาคนในสวนน้ี เพื่อใหมีความพรอมและศักยภาพตามท่ีตองการ และตระหนักถึงความสําคัญในสวนน้ี จึงได
มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเกิดขึ้นน่ันเอง 
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แผนพฒันาบุคลากร
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี

ระยะ 5 ปี
พ.ศ. 2563-2567

แผนการศึกษาชาติ (2560-2579) ยทุธศาสตร์ที� 6 เป้าหมายที� 2,5

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื�อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
มาตรฐานที� 1,2,3,4,5

มาตรฐานการอุดมศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที� 2  (พ.ศ.2551-2565)
2.มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.257 มาตรฐานที� 1,2,3,4,5

ยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏั ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

แนวทางการพฒันาบุคลากรตามมาตรฐานแนวทางการกาํหนดความรู้
ความสามารถทกัษะและสมรรถนะที�จาํเป็สาํหรับตาํแหน่งขา้ราชการ

พลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา

แผนปฎิบติัการมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรีเพื�อพฒันาทอ้งถิ�นระยะที� 1 
(พ.ศ.2560-2564)

ขอ้มูลบุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี (พ.ศ.2563-2567)

เกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั

ขอ้มูลความตอ้งการการพฒันาบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี
(พ.ศ.2563-2567)

ผลการประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี

กรอบแนวคิดในการพฒันาแผนการพฒันาบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567)

 
 

ภาพที่ 9 กรอบแนวคิดในการพัฒนาแผนการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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สวนที่ 3 
แผนพัฒนาบคุลากร 

 
3.1  ขอมูลบุคลากรประกอบการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรปพ.ศ.2563-2567 
  

 3.1.1 อัตราเกษียณอายุราชการของบุคลากรสายวิชาการ 
 ในระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2563 -2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจะมีบุคลากรสายวิชาการ          
ที่เกษียณอายุราชการ รวม 24 คน โดยบุคลากรที่เกษียณสวนมากเปนขาราชการ  โดยในจํานวนผูที่จะเกษียณ
ทั้งหมดนี้เปนผูมีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย จํานวน 15 คน และเปนบุคลากร
ซึ่งมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 14 คน หากไมมีการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกของบุคลากรสายวิชาการเพื่อมาทดแทน จะสงผลทําใหจํานวนบุคลากรที่มีตําแหนงทาง
วิชาการในระดับตางๆ และคุณวุฒิปริญญาเอกลดลงเชนกัน 
              สรุปจํานวนบุคลากรสายวิชาการที่จะเกษียณอายุราชการ จํานวนบุคลากรสายวิชาการท่ีมีตําแหนง
ทางวิชาการที่จะเกษียณอายุราชการ และจํานวนบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่จะเกษียณอายุ
ราชการ ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2567 จําแนกตามหนวยงาน ดังตารางท่ี 19 20 และ 21 
 

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

หนวยงาน 
ปงบประมาณ / จํานวนที่เกษียณ รวม 

2563 2564 2565 2566 2567 

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

รวมทั้งสิ้น 5 4 3 9 3 24 
 

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

หนวยงาน 
ปงบประมาณ /  จํานวนที่เกษียณ 

2563 2564 2565 2566 2567 รวม 
คณะครุศาสตร - 3 - 1 - 4 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 - - 3 1 5 
คณะวิทยาการจัดการ 2 1 1 1 - 5 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - - - - 1 1 

รวมทั้งสิ้น 3 4 1 5 2 15 



43 
 

ตารางที่ 21   จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ท่ีจะเกษียณอายุราชการ 
                   ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ถึง 2567 จําแนกตามหนวยงาน (ขอมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562) 
 

หนวยงาน 
ปงบประมาณ /  จํานวนที่เกษียณ 

2563 2564 2565 2566 2567 รวม 
คณะครุศาสตร - 3 - 1 - 4 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 - - 2 1 5 
คณะวิทยาการจัดการ - 1 2 - - 3 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 1 - - - 1 2 

รวมทั้งสิ้น 3 4 2 3 2 14 

 
จากขอมูลอัตราของจํานวนบุคลากรสายวิชาการท่ีจะเกษียณอายุราชการในระหวางปงบประมาณ  

พ.ศ.2563 -2567 แสดงใหเห็นถึงจํานวนที่จะลดลงของบุคลากร สายวิชาการ ท้ังบุคลากรที่มีตําแหนงทางวิชาการ  
และบุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  ซึ่งหนวยงานตางๆจะตองคํานึงถึงและเรงสงเสริมเพื่อพัฒนาบุคลากรของ
หนวยงานตนเองเพื่อทดแทนบุคลากรที่เกษียณในปตาง  เพื่อใหจํานวนของบุคลากรในหนวยงานของตนเองและใน 
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยไดเปนไปตามมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว  
  
 3.1.2 ขอมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ      
  

 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอมูล ณ วันท่ี 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 รายละเอียดดังในตารางท่ี 22   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

ตารางที่ 22   จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  จําแนกตามหนวยงาน 
                  และประเภทบุคลากร (ขอมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562)  
 

หนวยงาน 

ประเภทบุคลากร 

รวม ขาราชการ ขาราชการ 
บํานาญ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจาง 
ประจํา 

ลูกจาง
ชั่วคราว 

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

- - 4 - - 5 9 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 - 12 - - 6 20 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 - 16 2 - 7 26 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม - - 2 1 - 1 4 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 - 9 - - - 10 
กองกลาง 2 3 12 1 10 8 36 
กองนโยบายและแผน 1 - 13 - 1 - 15 
กองพัฒนานักศึกษา - - 7 - 1 1 9 
กองพัฒนาระบบบริหาร - - 5 2 - - 7 
กองคลังและพัสด ุ 5 - 9 2 1 - 17 
กองบริการการศึกษาและบริการวชิาการ - - 24 3 - 1 28 
กลุมตรวจสอบภายใน - - 2 - - - 2 
กลุมงานกฎหมายและวินัย - - 2 - - - 2 
กลุมงานรายได ทรัพยสินฯ - - 3 - - - 3 

รวมท้ังส้ิน 12 3 155 13 15 35 233 
 

หมายเหตุ  การนับจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประเภทลูกจางช่ัวคราว ไมนับรวมตําแหนงคนสวน     
     แมบาน และคนขับรถยนต ซึ่งมีคุณวุฒิแรกบรรจุในการปฏิบัติงานตํ่ากวาปริญญาตรี และมีระยะเวลา  
     ในการทําสัญญาจางไมเกิน 1 ป 
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3.2  การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน  โอกาสและอุปสรรคของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (SWOT Analysis) 
 

 ไดมีการวิเคราะหจุดเดน จุดดอย โอกาสและอุปสรรค ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีรายละเอียด    พอ
สังเขปดังน้ี 
 

 3.2.1 จุดเดน 
 

 1. เปนมหาวิทยาลัยที่มีประวัติศาสตร ชื่อเสียงมานาน 
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ เปนพื้นท่ีการจัดการศึกษาเดียวกัน   
     โดยการรับรองของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีทําเลที่ต้ังอยูในกรุงเทพมหานคร การคมนาคมสะดวก แมจะมีพื้นท่ีจํากัด  
     แตอาจารยและนักศึกษามีความสัมพันธใกลชิด เกิดความอบอุน 
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการมีสถานท่ีกวางขวาง เปนมหาวิทยาลัยของรัฐแหงเดียวใน     
     จังหวัดสมุทรปราการ สามารถรองรับนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษไดจํานวนมาก 
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการมีศักยภาพเชิงพื้นท่ี เปนทําเลที่ต้ังของ ภาคอุตสาหกรรม   
     ระเบียนเศรษฐกิจเขตพื้นที่พิเศษ เปดโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชนในวัยทํางานและประชากร  
     ในชุมชนทองถิ่นไดจํานวนมาก 
 6. สามารถจัดการศึกษา และพัฒนาทองถิ่นในรูปแบบที่หลากหลายที่สนองความตองการของผูเรียนและ  
     ชุมชนทองถิ่น 
 7. มีนโยบายและงบประมาณแผนดินในการสงเสริมการพัฒนาทองถ่ิน การผลิตและพัฒนาครู                   
     การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามพระราโชบาย 
 8. มหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาผานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ ไดรับการรับรอง  
     มาตรฐานหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกหลักสูตร 
 9. มีคณะและสาขาวิชาเปดสอนท่ีหลากหลาย 
 10. มีการฝกวิชาชีพและปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนครูในหลักสูตรสาขาวิชาของคณะครุศาสตร  
 11. มีการผลิตครูที่มีคุณภาพ 
 12. มีโรงเรียนสาธิตและโรงเรียนเครือขายท่ีใหนักศึกษาฝกงานและอาจารยนิเทศกอยางเปนระบบ 
 13. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ มีหอพักนักศึกษา พรอมที่จะจัดการและผลิตครูในระบบปด 
 14. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ มีอาคารอุตสาหกรรมบริการเปนสถานฝก ประสบการณ    
      มีครุภัณฑพรอมท่ีจะจัดการศึกษาในสาขาอุตสาหกรรมบริการ 
 15. สามารถหารายได จากโรงแรมและหองประชุมของอาคารอุตสาหกรรมบริการ 
 16. อาจารย ประจําสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีตําแหนงทางวิชาการ แนวโนมท่ีจะเพิ่มมากขึ้น 
 17. มีอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจะสรรหาอาจารยประจําในสาขาวิชาท่ีเปนความ 
      ตองการของประเทศและคุณวุฒิปริญญาเอกที่เปนศักยภาพ 
 18. มีกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อสนับสนุนบุคลากรใน การศึกษาตอและการทํา  
      ผลงานทางวิชาการที่สูงขึ้น ที่เปนศักยภาพและท่ีมีความจําเปน 
 19. มีงบพัฒนาอาจารย และบุคลากรจัดสรรให แก คณะและหนวยงานตาง ๆ 



46 
 

 20. มีนโยบายในการสงเสริมการพัฒนาบุคลากร ท้ังดานการศึกษาตอในระดับปริญญาเอกและการเขาสู  
      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 ท่ีมาจากการ วิจัย การ บริการ  
     วิชาการยังมีนอยมาก   
 3. มีวัฒนธรรมองคกรที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย  
 4. ในภาพรวม นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษคอนขางตํ่า 
 5. จํานวนอาจารย มีมากขึ้นในสาขาวิชาเดิม ๆ ในขณะที่จํานวนนักศึกษาท่ีมีแนวโนม ลดลง 
 6. นักศึกษามีอัตราการออกกลางคันสูง 
 7. มีแตการปรับปรุงหลักสูตรเดิมในขณะที่การพัฒนาหลักสูตรใหม ๆเกิดขึ้นนอย 
 8. แมวาอาจารยประจําจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีตําแหนงทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น แตก็  
     ยังเปนสัดสวนตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงาน    
     คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 9. บางคณะ สาขาวิชาเปดสอนตามความตองการของอาจารย ตามที่ตนเองมีศักยภาพ ความ ตองการที่  
     จะมีนักศึกษาไม ได ต้ังอยู บนความตองการของประเทศ   
 10. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการบางสวน ยังมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีไมเอื้อตอการพัฒนาตนเองและ  
      การพัฒนางาน ไมชอบการเปล่ียนแปลง      
 11. ขาดระบบการติดตามการมีงานทําของบัณฑิตที่ชัดเจน การติดตามใชครบถวนเวลานาน 
 12. ขาดการวิเคราะหความตองการแรงงานเพื่อวางแผนผลิตบัณฑิต      
 13. ขาดการปลูกฝงทัศนคติท่ีดีและถูกตองของแตละหลักสูตรใหแกนักศึกษา     
 14. ไมมีแนวปฏิบัติที่ดีของรูปแบบการผลิตครู     
 15. ขาดการติดตามประเมินคุณภาพการสอนและระบบการพัฒนาของบัณฑิตครูท่ีไดงานเปนครู     
 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. มีนโยบายของกระทรวงศึกษาธกิาร ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ Reprofile ตนเอง และ มหาวิทยาลัยมี  
     แผน Reprofile ท่ีผานการเห็นชอบและอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย แลว 
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการอยูใกลกับสถาบันการแพทยจักรีนฤบดินทร คณะ   
     แพทยศาสตร  โรงพยาบาลรามาธิบดี และมีแผนท่ีจะสรางศูนยเรียนรู และพัฒนาสุขภาวะผู สูงอายุ   
     ครบวงจรและบริบาลผูปวยระยะทายติดกับมหาวิทยาลัย เกิดโอกาสที่จะพัฒนาหลักสูตรและการ  
     บริการวิชาการในดาน สิ่งแวดลอมความปลอดภัย สุขภาพ ผูสูงวัย ฯลฯ 
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการอยูใกลกับโครงการลูกพระดาบส เกิดโอกาสที่จะพัฒนา 
     การบริการวิชาการทางการศึกษาแกทองถิ่น 
 5. แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการมุงสงเสริมภาคอุตสาหกรรมสิ่งแวดลอมการทองเท่ียว โลจิสติกส เปน  
     โอกาสใหสาขาวิชาท่ีเก่ียวของจะได แสดงศักยภาพในการจัดการศึกษาและพัฒนาทองถิ่น  
 6. มีมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม DLTV เปนชองทางในประชาสัมพันธ พันธกิจและผลงานตางๆ 
     ของมหาวิทยาลัย 
 7. มีโครงการเครือขายอุดมศึกษาพี่เล้ียง 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 ลงไปสูอาจารยและนักศึกษายังไมท่ัวถึง 
 8. ศักยภาพความเปนครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏไม โดดเดนกวาผูท่ีจบจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 
 9. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยและโรงเรียนเครือขายขาดการวิเคราะหปญหา  
     และวางแผนอยางเปนรูปธรรมในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ใหกับโรงเรียนเครือขาย         
     รายโรงเรียน 
 10. กระทรวงศึกษาธิการขาดการวิเคราะหปญหาของครูในพื้นท่ีที่ตองไดรับการพัฒนา 
      และจัดลําดับความสําคัญเพื่อจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมใหกับครูในทองถิ่น 
 
3.3  นโยบายการบริหารดานการพัฒนาบุคลากร 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบตางๆ เพื่อสนับสนุน     การ
พัฒนาตนเองของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการอยางเพียงพอ เหมาะสม และ
มีคุณภาพ โดยมีจุดมุงหมายมหาวิทยาลัยเกิดมาตรฐานการศึกษาและเพื่อใหบุคลากรทุกเพิ่มพูนความรู
ความสามารถของบุคลากรเอง ซ่ึงสามารถนําเอาองคความรูนั้นมาประยุกตในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน ซึ่งหากการพัฒนาบุคลากรในทุกๆดานของมหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน      จะสงผลใหเกิด
การพัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปน
อยางย่ิง  

 

ในการดําเนินนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มหาวิทยาลัยตระหนักวาบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัยควรจะตองไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึง
เพื่อใหการดําเนินการตามกิจกรรมสงเสริมและกํากับในแตละดาน สามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยมหาวิทยาลัยจะพัฒนาบุคลากร จํานวน 3 กลุม ท่ีจําแนกโดยอาศัยหลักเกณฑตามประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง มาตรฐานการจําแนกตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ดังน้ี 
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1. บุคลากรสายวิชาการ ซึ่งอางอิงจากขอ 2 ของประกาศฉบับดังกลาว วา ตําแหนงวิชาการ เปน
ตําแหนงที่มีหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน การสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยคนควา         ใน
สาขาวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง การใหคําแนะนําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษา การใหบริการทางวิชาการแกสังคม    การ
ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ไดแก ตําแหนงดังตอไปน้ี ศาสตราจารย       รอง
ศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย และอาจารย 

 

2. บุคลากรประเภทผูบริหาร ซ่ึงอางอิงจากขอ 3 และ 4 ของประกาศฉบับดังกลาว วา ตําแหนง
ประเภทผูบริหาร ไดแก ตําแหนงที่มีอํานาจและหนาที่ในการบริหารงานทั่วไปในสํานักงานอธิการบดีหรือสํานักงาน     วิทยา
เขต  หรือในฐานะหัวหนาสวนราชการภายในสํานักงานอธิการบดี หรือในฐานะหัวหนาสวนราชการที่มีอํานาจและ
หนาท่ีในการบริหารงานทั่วไปในคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย หรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
ซึ่งแบงสวนราชการตามกฏหมายวาดวยการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษา โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูงมากหรือสูงมากเปนพิเศษที่ก.พ.อ. กําหนด ซึ่งตําแหนงประเภทผูบริหาร มี 2 ระดับ ดังตอไปน้ี คือ ตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเทา และ ตําแหนงผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา 

 

3. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งอางอิงจากขอ 5,6,7 และ 8 ของประกาศฉบับดังกลาว วา 
สามารถจําแนกเปน 

 3.1 ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ ไดแก ตําแหนงปฏิบัติงานที่มีลักษณะเปนงานวิชาชีพที่
ตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาซ่ึงไมอาจมอบหมายใหผูมีคุณวุฒิดานอ่ืนปฏิบัติงานแทนได 

 3.2 ตําแหนงประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ไดแก ตําแหนงปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะเปนงาน
เชี่ยวชาญเฉพาะตามภารกิจหลักของหนวยงาน และจะตองปฏิบัติโดยผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาท่ีมี
ความสามารถและมีประสบการณเปนอยางสูงเฉพาะดาน ซ่ึงจากตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญ
เฉพาะ มี 5 ระดับ ไดแก ระดับปฏิบัติการ ,ชํานาญการ ,ชํานาญการพิเศษ ,เชี่ยวชาญ และเช่ียวชาญพิเศษ 

 3.3 ตําแหนงประเภทท่ัวไป ไดแก ตําแหนงในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีตองใชผูสําเร็จการศึกษา
ระดับตํ่ากวาปริญญาตรีเพื่อปฏิบัติงานในหนาท่ีของตําแหนงนั้น โดยมีการจําแนกตามลักษณะหนาท่ีความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงานเปนหลัก หรือตําแหนงอ่ืนท่ีกําหนดใหเปนประเภทท่ัวไปตามประกาศฉบับดังกลาว 
ซึ่งตําแหนงประเภททั่วไป มี 3 ระดับ ไดแก ปฏิบัติงาน ,ชํานาญงานและชํานาญงานพิเศษ 

   

โดยการพัฒนาบุคลากรทั้งสามกลุมนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเห็นวาเพื่อใหเกิดความสําเร็จและ
เปนไปตามเปายุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  จะตองดําเนินการพัฒนาบุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 ดาน 
ดังน้ี 

ดานท่ี 1 การพัฒนาดานการดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน  
การพัฒนาดานน้ีมหาวิทยาลัยจะเนนการพัฒนาเพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดดํารงตําแหนงที่

สูงขึ้นตามสายการปฏิบัติงาน กลาวคือ สายวิชาการ มีเปาหมายในการพัฒนาเพื่อใหบุคลากรไดดํารงตําแหนง         
ทางวิชาการ สวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นและกาวขึ้นสูประเภท
ผูบริหาร 
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ดานท่ี 2 การพัฒนาดานคุณวุฒิการศึกษา 
การพัฒนาดานน้ีมหาวิทยาลัยจะเนนการพัฒนาเพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดพัฒนาคุณวุฒิ

การศึกษา กลาวคือ สายวิชาการ มีเปาหมายในการพัฒนาเพื่อใหบุคลากรมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก         
สวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีคุณวุฒิการศึกษาท่ีสูงขึ้นโดยเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและความตองการของ
มหาวิทยาลัย 

 

ดานท่ี 3 การพัฒนาดานสมรรถนะตามการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาดานนี้มหาวิทยาลัยจะเนนการพัฒนาเพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดพัฒนาสมรรถนะ

ตามการปฏิบัติงาน กลาวคือ สายวิชาการ มีเปาหมายในการพัฒนาสมรรถนะตางๆ ที่สามารถนํามาประยุกตใชใน
การเรียนการสอน สวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามตําแหนงของตนเอง 

 

 ในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยท้ังสามกลุมเพื่อใหเกิดการพัฒนาท้ังสามดานมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรีไดกําหนดรูปแบบของเครื่องมือตางๆ ซึ่งเปนตัวอยางเคร่ืองมือพัฒนาบุคลากรเพื่อใหหนวยงานสามารถ
นําไปใชในการพัฒนาบุคลากรตามระดับ ดังนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องมือการ
พัฒนาบุคลากร 

ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค /เปาหมาย 
กลุมบุคลากร 

ที่เปนเปาหมาย 

 
1.การสอนงาน 
(Coaching) 

 
เนนอธิบายรายละเอียดของงาน 
ไมจําเปนจะตองอยูในภาคสนาม 
เทาน้ัน อาจจะเปนการสอนงาน
นอก ภาคสนาม โดยสวนใหญ        
หัวหนางาน โดยตรงจะ        
ทําหนาท่ีสอนงานใหกับบุคลากร 

 
1.เพื่อแกปญหาที่เกิดข้ึนในการทํางาน ผูสอนชี้ใหเห็น
แนวทางแกไข และให บุคลากรคิดแกไขปญหาตอเอง  
2. เพ่ือพัฒนาอาชีพเปนการเตรียมให พรอมกอนที่จะ
เล่ือนตําแหนง ผูสอนตองทบทวนผลงาน ความสามารถ
ท่ีมีอยูและกําหนด เปาหมายในการสอนงาน โดย       
เนนการพฒันาความสามารถใน ตาํแหนงที่บุคลากรจะ
เล่ือนขึ้นไป. เพ่ือปรับปรงุและพัฒนางานใหมี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น ผูสอนจะตองคนหาความสามารถท่ี
โดด เดน/ ที่ตองปรับปรุง และจดัลําดับ ความสําคัญของ
ความสามารถที่จะตอง พัฒนา หรอืตองการเสริม      
และพัฒนา 

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

ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค /เปาหมาย 
กลุมบุคลากร 

ที่เปนเปาหมาย 

2.การฝกอบรม
ในขณะ ทํางาน 
(On the Job 
Training : 
OJT) 

เนนการฝกอบรมในภาคสนาม 
ฝกปฏิบัติ จริง โดยมีผูสอนท่ี   
เปนหัวหนางานหรือ บุคคลที่ได
รับมอบหมายใหทําหนาท่ี  
ประกบเพื่ออธิบายและชี้แนะ 
ซ่ึง เครื่องมือนี้จะเกิดประโยชน
ได  ถาใชคูกับ การสอนงาน 

ใชสําหรับบุคลากรใหมที่เพิ่งเขามา ทํางาน สับเปลี่ยน 
โอนยาย เล่ือน ตําแหนง มีการปรบัปรุงงานหรือตอง 
อธิบายงานใหม ๆ เพื่อสอนใหบุคลากรทราบและเรียนรู
เกี่ยวกับคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)  
วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) คูมือการทํางาน  
(Manual) ระเบียบปฏิบัติที่เกีย่วของกับการทํางาน 
(Rules & Regulation) หรือเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อให
บุคลากรสามารถทํางานตามทีไ่ดรบัมอบหมายไดอยาง  
มีประสิทธิภาพ 

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

3.โปรแกรม     
พี่เลี้ยง 
(Mentoring 
Program) 

เนนพัฒนาเรื่องจิตใจ         
การปรับตัว การทํางานรวมกับ 
ผูอื่นภายในองคการ องคการ
บางแหงเรียก Buddy Program  
ซ่ึงบุคลากรจะมีพี่เลี้ยงท่ีไดรับ
คัดเลือกให ดูแลเอาใจใส และ
พูดคุยกับบุคลากร อยางไม    
เปนทางการ 

1. เพ่ือดูแลและรักษาบุคลากรใหม ใหสามารถปฏิบัต ิ
งานรวมกับทุกคนในองคการไดอยางมีความสุข สามารถ 
ปรับตัวเขากับองคการ เพื่อนรวมงานและสภาพแวดลอม 
ในการทํางานท่ีแตกตางจากองคการเดมิไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีพ่ีเลี้ยงทําหนาท่ีในการสราง     
ความสัมพันธ ความคุนเคย และบรรยากาศทีด่ีใน     
การทํางาน รวมทั้งเปนแบบอยาง (Role Model)  
ท่ีดีใหแกบุคลากรใหม   
2. เพ่ือชวยบุคลากรท่ีกําลังจะปรบัตําแหนงใหเติบโตขึ้น 
ในองคการ พี่เลี้ยงจะทําหนาท่ีใหขอมูลท่ีเปนประโยชน 
ในการทํางานรวมถึงขอควรระวงัและความขัดแยงที่อาจ  
เกิดขึ้นจากงานใหมที่ไดรับมอบหมาย  
 

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

4.การหมุนเวียน
งาน  
(Job 
Rotation) 

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

เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรใหเกิดการทํางาน 
ท่ีหลากหลายดาน เปนการเสรมิสรางประสบการณของ
บุคลากรใหเรียนรูงานมากขึ้น จึงเหมาะสําหรับบคุลากร
ท่ีเตรียมความพรอมในการ รับผิดชอบงานที่สูงข้ึน หรือ
เปนกลุมคนที่มีผลงานดีและมีศักยภาพสูง (High 
Performance and High Potential) 
 
 
 

1.บุคลากร
ประเภท
ผูบริหาร 
2.บุคลากรสาย
วิชาการ 
3.บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการ 
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จากเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรตางๆ ทั้ง 6 เครื่องมือดังกลาวขางตนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ไดนํามาเปนตัวอยางในการพัฒนาบุคลากรทั้งสามกลุมเพื่อพัฒนาใหมีความกาวหนาทั้งสามดาน ไดแก การพัฒนา
ดานการดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น การพัฒนาใหมีคุณวุฒิการศึกษาท่ีสูงข้ึน และการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
โดยมหาวิทยาลัยมุงหวังใหหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยไดนําเอารูปแบบของเครื่องมือตางๆ ไปสงเสริม      
การพัฒนาบุคลากรของหนวยงานอยางตอเนื่อง  เพื่อใหบุคลากรของหนวยงานตนเองมีการพัฒนาศักยภาพในการ
ทํางานอันจะสงผลใหการดําเนินการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น พรอมท้ังยังทําใหการ
ดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว ซึ่งหากหนวยงานใดเห็นวาเครื่องมืออื่นๆ ที่
นอกเหนือจากเครื่องมือที่มหาวิทยาลัยไดยกมาแสดงไวก็สามารถนํามาใชเปนเครื่องมือเพื่อพัฒนาบุคลากรของ
ตนเองเพื่อใหเกิดการพัฒนาไดเชนเดียวกัน 

เครื่องมือการ
พัฒนาบุคลากร 

ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค /เปาหมาย 
กลุมบุคลากร 

ที่เปนเปาหมาย 

5.การมอบหมาย 
โครงการ 
(Project 
Assignment) 
 
 

เนนการมอบหมายใหบุคลากร 
รับผิดชอบโครงการระยะยาว  
ไม สามารถทําใหเสร็จภายในวัน
หรือสอง วัน เปนโครงการพิเศษ 
ท่ีบุคลากรจะตองแยกตัวจาก
เดิมท่ีเคยปฏิบัติหรือ เปน
โครงการที่เพิ่มขึ้นจากงาน
ประจําที่รับผิดชอบ 

เพื่อใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะหหาจุดแขง็และ
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
สนบัสนุน
วิชาการ 

6.การเรียนรู     
ดวยตนเอง        
(Self-Learning) 

เนนการฝกฝนฝกปฏิบัติดวย
ตนเองจาก แหลง/ ชองทาง 
การเรยีนรูตาง ๆ เชน อาน
หนังสือ หรือศึกษาระบบงาน
จาก Work Instruction หรือ  
คนควาขอมูล ผาน Internet 
หรือเรียนรูจาก eLearning 
หรือ สอบถามผูรู  

เพ่ือใหบุคลากรมีความรับผิดชอบในการ เรียนรูและ
พัฒนาตนเอง โดยไมจําเปนตองใชชวงเวลาในการ
ปฏิบัติงานเทานั้น บุคลากรสามารถแสวงหาโอกาสเรียน
รูไดดวยตนเองผานชองทางการเรยีนรูและสื่อตาง ๆ   
ท่ีตองการได  วิธีนี้เหมาะกับบุคลากรที่ชอบเรียนรูและ 
พัฒนาตนเองอยูเสมอ (Self-Development) 
โดยเฉพาะกับ บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีและมี 
ศักยภาพในการทํางานสูง (Talented People) 

1.บุคลากร
ประเภท
ผูบริหาร 
2.บุคลากรสาย
วิชาการ 
3.บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการ 
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จากนโยบายการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่ไดกําหนดไวเพื่อพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ พรอมท้ังใหหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย   สามารถนํา
นโยบายการพัฒนาบุคลากรทั้งสามดานไปสูการปฏิบัติของหนวยงานตางๆ ไดอยางสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน  
โดยมหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่มีเปาประสงคเพื่อใหเกิดการจัดการที่
มีประสิทธิภาพและคลองตัวในการบริหารงานดานตางๆ โดยมีกลยุทธสงเสริมบุคลากรท่ีเปนคนดีคนเกงใหพัฒนา
และแสดงออกถึงความรู ความสามารถและศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและทองถิ่นอยางเต็มท่ีและมีมาตรการ
ของกลยุทธ คือ การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และเพื่อใหเกิดความชัดเจนของ
แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจึงไดกําหนดกลยุทธ ดังนี ้
 

กลยุทธที่ 1 การบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร ประกอบดวยการดําเนินการ ดังนี ้
1.1 กองทุนพัฒนาบุคลากร โดยมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อ

ดําเนินการบริหารกองทุนในรูปของคณะกรรมการ โดยใหการดําเนินการเปนไปตามระเบียบ ประกาศ ของกองทุน
พัฒนาบุคลากร ซึ่งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร  จะมีหนาที่ในการพิจารณาเพื่อใหการสนับสนุนทั้ง
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ในกรณีท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากร เชน การใหทุนศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท การใหทุนไปฝกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนความรู รวมถึงการ
จัดทําและเสนอผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ รวมถึงการพิจารณารางวัลตอบแทนในการดําเนินการ   จัดทํา
เอกสารเพื่อเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ดังน้ี 

 

 ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 40,000 บาท 
 ระดับรองศาสตราจารย จํานวน 80,000 บาท 
 ระดับศาสตราจารย จํานวน 120,000 บาท 

 

1.2 การจัดสรรงบประมาณพัฒนาบุคลากร โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบพัฒนา
บุคลากร ใหเพื่อสนับสนุนบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ โดยใหบุคลากรพัฒนาตนเองตามภาระ
การปฏิบัติงานของตนเอง รวมถึงการพัฒนาตามความสนใจที่สอดคลองกับบทบาทและภาระหนาที่งานที่รับผิดชอบ 
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จํานวน 5,000 บาท/คน/ปงบประมาณ รวมถึงการท่ีมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดสง
บุคลากรในทุกระดับฝกอบรมกับหนวยงานภายนอกเพื่อเขารวมการพัฒนาซ่ึงไดจัดขึ้นตามหัวขอการพัฒนาตางๆ 

1.3 การสรรหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน โดยมหาวิทยาลัยจะดําเนินการสรรหาบุคลากร
ประเภทตางๆ ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อใหบุคลากรท่ีมหาวิทยาลัยสรรหาเขามาสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม กอใหเกิดการสราง พัฒนา และถายทอดงานใหกับบุคลากรอื่นๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพอยางเหมาะสมที่ สุด โดยมหาวิทยาลัยมีแนวทางในการสนับสนุนการจัดจางบุคลากรเพิ่มเติม          
ในดานตางๆ ดังน้ี สายวิชาการ มหาวิทยาลัยมีการจัดจางบุคลากรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ และผูที่มีคุณวุฒิ  
การศึกษาระดับปริญญาเอกเพื่อรักษาจํานวนของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัย สวนสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจางผูเช่ียวชาญในดานตางๆ เพื่อใหเขามาปฏิบัติงานพรอมทั้งวางแผนและพัฒนา
ระบบการปฏิบัติงานในดานภารกิจสนับสนุนของมหาวิทยาลัย พรอมท้ังพัฒนากระบวนการเพื่อดําเนินการในการ
สรรหาบุคลากรของมหาวิทยาลัย  โดยดําเนินการผานกลไกการพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการ    เพื่อ
พิจารณากําหนดขั้นตอนใหเกิดความเหมาะสมและใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งคณะกรรมการ 
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ดําเนินการจะกําหนดกระบวนการสรรหาดวยวิธีที่หลากหลายในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เพื่อให หนวยงาน
ตางๆ มีบุคลากรในการปฏิบัติงานตามภารกิจอยางเพียงพอและเหมาะสมตามความจําเปน 
 

กลยุทธที่ 2 การพัฒนาผูบริหาร ประกอบดวยการดําเนินการ ดังน้ี 
         สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรท่ีจะกาวข้ึนสูตําแหนงประเภทผูบริหาร พัฒนาสมรรถนะ
และทักษะในการบริหาร ผานโครงการพัฒนาทักษะดานการบริหาร และโครงการจัดสงบุคลากร อบรม สัมมนา เพื่อ
พัฒนา สมรรถนะและทักษะดานการบริหาร ท้ังนี้เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานกําหนด ตําแหนงประเภทผูบริหาร
ระดับผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเทา และระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา ท่ีกําหนดวาตอง มี
ประสบการณเกี่ยวของกับงานและระยะเวลาของตําแหนงที่จะแตงต้ังตามท่ีสภาอุดมศึกษากําหนด     และตองผาน
การอบรมหลักสูตรท่ี ก.พ.อ.รับรอง หรือผานการอบรมหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน            หลักสูตรการ
บริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง ท่ี ก.พ.อ.กําหนดและรับรองหนวยจัด เชน การฝกอบรมหลักสูตร              การ
บริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง (สายสนับสนุน) เปนตน 
 

  กลยุทธที่ 3 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ประกอบดวยการดําเนินการ ดังน้ี 
 3.1 สนับสนุนกระบวนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในระดับ ผูชวยศาสตราจารย   
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย โดยดําเนินการในรูปแบบตางๆ พรอมท้ังพัฒนากระบวนการสนับสนุนใน  การ
ดําเนินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการใหตอเน่ืองและเปนระบบ ทั้งในรูปแบบของการฝกอบรม การสัมมนา 
การศึกษาดูงาน และการจัดหาพี่เล้ียง รวมถึงพัฒนาสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงาน ๆ เพื่อใหมีแรงผลักดันในการดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ เชน การพัฒนากฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ อีกท้ังควบคุมให
มีภาระงานเปนไปตามมาตรฐานภาระงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและ/หรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด โดยใหปฏิบัติการสอนในภาคปกติใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  และ
สอนในภาคพิเศษดวยจํานวนคาบที่เหมาะสม และกําหนดใหการดําเนินการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเปน
หนาท่ีหลักของสายวิชาการ  
 

3.2 สนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาใหมีคุณวุฒิวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก โดย
พิจารณาสนับสนุนการศึกษาเพื่อใหมีคุณวุฒิปริญญาเอก เม่ือปฏิบัติงานครบ 1 ป ซ่ึงพิจารณาสนับสนุนใหศึกษาใน
หลักสูตรในเวลาและนอกเวลาราชการ ในหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่ไดรับการรับรอง ท้ังนี้การใหความสนับสนุน
ขึ้นอยูกับความจําเปนของมหาวิทยาลัย เมื่อพิจารณาแลวจะตองไมกระทบตอศักยภาพของหลักสูตร   การเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัย  

 

3.3 สนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองตอ
รูปแบบการสอนในปจจุบัน เพื่อรองรับรูปแบบการสอนที่มีการบูรณาการความรูท่ีหลากหลายผานกระบวนการทาง
เทคโนโลยีเพื่อใหสามารถเขาถึงผูเรียนไดทุกกลุมเปาหมาย  
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3.4 สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่จําเปนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรีกําหนด ซ่ึงประกอบดวยสมรรถนะหลัก ไดแก การมุงผลสัมฤทธ์ิ การบริการที่ดี การส่ังสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม และการทํางานเปนทีม รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ไดแก ใสใจและพัฒนานักศึกษา ความเขาใจองคกรและระบบราชการ ศิลปะการส่ือสารจูง
ใจ ความผูกพันที่มีตอองคกร การสรางสัมพันธภาพ และการสืบเสาะหาขอมูล 

 

กลยุทธที่ 4 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประกอบดวยการดําเนินการ ดังน้ี 
4.1 สนับสนุนกระบวนการขอกําหนดตําแหนงท่ีสูงขึ้นในระดับ ชํานาญการ/ชํานาญงาน 

หรือระดับ ชํานาญการพิเศษ/ชํานาญงานพิเศษ เปนตน รวมถึงการเปล่ียนตําแหนงเพื่อใหตรงกับการภาระงานที่
ปฏิบัติในปจจุบันเพื่อใหเกิดความกาวหนาในตําแหนง โดยดําเนินการในรูปแบบตางๆ พรอมทั้งพัฒนากระบวนการ
สนับสนุนในการดําเนินการขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้นใหตอเนื่องและเปนระบบ ทั้งในรูปแบบของการฝกอบรม การ
สัมมนา การศึกษาดูงาน และการจัดหาพี่เล้ียง รวมถึงพัฒนาส่ิงแวดลอมในการปฏิบัติงาน ๆ เพื่อใหมีแรงผลักดันใน
การดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน เชน การพัฒนากฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการขอกําหนดตําแหนงที่สูงขึ้น อีกท้ังควบคุมให
มีภาระงานเปนไปตามมาตรฐาน  

 

4.2 สนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาใหมีคุณวุฒิวุฒิการศึกษาระดับท่ีสูงข้ึน       โดย
พิจารณาสนับสนุนการศึกษาเพื่อใหมีคุณวุฒิท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เม่ือปฏิบัติงานครบ 1 ป ซ่ึงพิจารณา
สนับสนุนใหศึกษาในหลักสูตรในเวลาและนอกเวลาราชการ ในหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่ไดรับการรับรอง ท้ังนี้
การใหความสนับสนุนข้ึนอยูกับความจําเปนของมหาวิทยาลัย เมื่อพิจารณาแลวจะตองไมกระทบตอการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน 

 

4.3 สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่จําเปนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรีกําหนด ซ่ึงประกอบดวยสมรรถนะหลัก ไดแก การมุงผลสัมฤทธ์ิ การบริการที่ดี การส่ังสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม และการทํางานเปนทีม รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ไดแก การคิดวเิคราะห การดําเนินการเชิงรุก การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน 
ความยืดหยุนผอนปรน ความผูกพันท่ีมีตอองคกร และความเขาใจผูอื่น 

 

 จากนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีซึ่งมีเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร 
จํานวน 3 กลุม คือ บุคลากรประเภทผูบริหาร,บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ทั้ง 3 ดาน 
ไดแก ดานการพัฒนาการดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ดานการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาท่ีสูงข้ึน และดานการพัฒนา
สมรรถนะตามการปฏิบัติงาน โดยมีกลยุทธสําหรับ การพัฒนา จํานวน 4 กลยุทธ คือ การบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร , 
การพัฒนาผูบริหาร ,การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
 
3.4 วัตถุประสงคของแผนพัฒนาบุคลากร 

เพื่อใหมหาวิทยาลัยฯมีแนวทางการขับเคล่ือนการบริหารและพัฒนาบุคลากรภายใต 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 ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีกระบวนการ
และขั้นตอนในการดําเนินการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ดังตอไปน้ี 

 

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
จัดทําแผนพฒันาบุคลากร ดําเนินการปรับปรุงแกไขรางแผนพัฒนาบุคลากร 

8. เมื่อสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรเรียบรอยแลว ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร
เพื่อใหบุคลากรรับทราบ 
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ภาพที่ 11 ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
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สวนที่ 4 

แนวทางการนาํแผนสูการปฏบิัติและการติดตามประเมนิผล 

 
การนําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสูการปฏิบัติจําเปนตองใหความสําคัญ

ตอการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดการประสานความรวมมือในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมใหสําเร็จตามวัตถุประสงค 
ยุทธศาสตร และเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว รวมท้ังมีการพัฒนาการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งไดกําหนดวัตถุประสงค 
ดังน้ี 

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 
 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จึงกําหนดทางการนําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ไปสูการปฏิบัติ ดังน้ี 

1. สรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจัดทํา
แนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย และโครงการ/กิจกรรมใหกับ
หนวยงาน ไดทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหสอดคลองกับแนวทางที่กําหนด 
3. สงเสริมการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับแผนท่ีมีการกําหนดไว และนําไปสูการพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. สรางกลไกประสานงานภายในกับหนวยงานใหขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมใหมีความกาวหนาอยาง

ตอเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนขอมูล จัดเก็บ เผยแพร และถายทอดความรูซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร พรอมจัดทําฐานขอมูลใหสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดงาย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหนวยงาน วามีความสามารถ
ตอบสนองตอวัตถุประสงคของแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งสามารถประเมินผลได
อยางเปนรูปธรรม 
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4.2 แผนพัฒนาบุคลากรที่กําหนดจากคาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร 
 

  มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหแตละคณะดําเนินการกําหนดเกณฑของคาเปาหมายในการพัฒนา
บุคลากรในดานตางๆ ประกอบดวย ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก 
โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายใหจํานวนบุคลากร สายวิชาการของมหาวิทยาลัยมีจํานวนดานการดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาปริญญาเอก เปนไปตามมาตรฐานอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยไดนําคาเปาหมายของแตละคณะท่ีผานการวิเคราะหเปนอยางดีนํามากําหนดเปน
แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ และ
ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก โดยมีรายละเอียด จําแนกเปนคณะครุศาสตร, คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร, คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   
 

 4.2.1  แผนพัฒนาบุคลากรซึ่งกําหนดจากคาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร 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 ซ่ึงคิดเปนรอยละ 68.09 , 27.66 และ 4.26 ของบุคลากร    
สายวิชาการทั้งหมดในปพ.ศ.2567 เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาบุคลากรฯ 
   - คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กําหนดเปาหมายวาจะมี ผูชวยศาสตราจารย,  
รองศาสตราจารยและศาสตราจารย จํานวน 44 ,10 และ  2 คน ตามลําดับ ซึ่งคิดเปนรอยละ 72.13 , 16.39 และ 
3.28 ของบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดในปพ.ศ.2567 เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาบุคลากรฯ 
   - คณะวิทยาการจัดการ กําหนดเปาหมายวาจะมี ผูชวยศาสตราจารย, รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย จํานวน 52 ,11 และ - คน ตามลําดับ ซึ่งคิดเปนรอยละ78.78 , 16.68 และ - ของบุคลากรสาย
วิชาการท้ังหมดในปพ.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 แผนพัฒนาบุคลากรซึ่งกําหนดจากคาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร  
               ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ คณะครุศาสตร 
 

 
 
 
ตารางที่ 24 แผนพัฒนาบุคลากรซึ่งกําหนดจากคาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร  
                ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

 
 

ประเภท

ตําแหนง จํา คดิ

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

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

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

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

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

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

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

คน คน คน คน คน

ป 2567

บุคลากร คาเปาหมายของการพัฒนาบุคลากร ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566

ประเภท

ตําแหนง จํา คดิ

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

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

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

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

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

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

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

คน คน คน คน คน

บุคลากร คาเปาหมายของการพัฒนาบุคลากร ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567
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ตารางที่ 25 แผนพัฒนาบุคลากรซึ่งกําหนดจากคาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร  
                ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 
 

 
 

 
ตารางที่ 26 แผนพัฒนาบุคลากรซึ่งกําหนดจากคาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร  
                ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท

ตําแหนง จํา คดิ

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

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

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

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

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

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

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

คน คน คน คน คน

บุคลากร คาเปาหมายของการพัฒนาบุคลากร ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567

ประเภท

ตําแหนง จํา คดิ

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

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

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

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

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

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

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

บุคลากร คาเปาหมายของการพัฒนาบุคลากร ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567

คน คน คน คน คน
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 4.2.2  แผนพัฒนาบุคลากรซึ่งกําหนดคาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร ดานการศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก 
  ภายใตแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระยะ 5 ป (พ.ศ.2563 -2567) น้ี แตละ
คณะจะดําเนินการตามเพื่อใหบรรลุซ่ึงเปาหมายของการพัฒนาบุคลากรท่ีไดกําหนดไว โดยเมื่อสิ้นสุดแผนฯ           
ปพ.ศ.2567 จะมีจํานวนบุคลากรสายวิชาการระดับปริญญาเอก ดังตอไปน้ี 
   - คณะครุศาสตร กําหนดเปาหมายวาจะมี จํานวนบุคลากรสายวิชาการระดับปริญญาเอก 
จํานวน 36 คน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 78.26 ของบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดในปพ.ศ.2567 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา
บุคลากรฯ 
   - คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กําหนดเปาหมายวาจะมี จํานวนบุคลากรสายวิชาการ
ระดับปริญญาเอก จํานวน 43 คน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 70.49 ของบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดในปพ.ศ.2567              

เมื่อส้ินสุดแผนพัฒนาบุคลากรฯ 
   - คณะวิทยาการจัดการ กําหนดเปาหมายวาจะมี จํานวนบุคลากรสายวิชาการระดับ
ปริญญาเอก จํานวน 28 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 42.43 ของบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดในปพ.ศ.2567 เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาบุคลากรฯ 
   - คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กําหนดเปาหมายวาจะมี จํานวนบุคลากรสายวิชาการ
ระดับปริญญาเอก จํานวน 24 คน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 47.06 ของบุคลากรสายวิชาการท้ังหมดในปพ.ศ.2567 เมื่อสิ้นสุด
แผนพัฒนาบุคลากรฯ 
 

  ทั้งนี้สามารถจําแนกเปนรายละเอียดของแตละคณะ ดัง ตารางที่ 27-30 
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ตารางที่ 27 แผนพัฒนาบุคลากรซึ่งกําหนดจากคาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร  
               ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก คณะครุศาสตร 
 

 
 
ตารางที่ 28 แผนพัฒนาบุคลากรซึ่งกําหนดจากคาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร  
               ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

 
 
ตารางที่ 29 แผนพัฒนาบุคลากรซึ่งกําหนดจากคาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร  
               ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการ 
 

 
 
 
 
 
 

ระดับ

การ จํา คดิ

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

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

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

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

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

คน คน คน คน คน

บุคลากร คาเปาหมายของการพัฒนาบุคลากร ดานการศกึษาตอระดับปริญญาเอก

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567

ระดับ

การ จํา คดิ

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

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

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

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

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

บุคลากร คาเปาหมายของการพัฒนาบุคลากร ดานการศกึษาตอระดับปริญญาเอก

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567

คน คน คน คน คน

ระดับ

การ จํา คดิ

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

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

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

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

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

คน คน คน คน คน

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567

บุคลากร คาเปาหมายของการพัฒนาบุคลากร ดานการศกึษาตอระดับปริญญาเอก
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ตารางที่ 30 แผนพัฒนาบุคลากรซึ่งกําหนดจากคาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร  
               ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ

การ จํา คดิ

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

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

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

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

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

คน คน คน คน คน

บุคลากร คาเปาหมายของการพัฒนาบุคลากร ดานการศกึษาตอระดับปริญญาเอก

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567
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4.3 ทิศทางและแนวโนมการพัฒนาบุคลากรผานกระบวนการ สัมมนา ประชุมและอบรม 
 

 จากการสํารวจผานแบบฟอรมใน Google form ระหวางเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2563 พบวา 
ความตองการในการสัมมนาและประชุม รายละเอียดและหัวขอ ดังแนบในภาคผนวก แตทั้งน้ีสามารถสรุปรวมเปน
ทักษะหรือความตองการท่ีจะพัฒนา โดยอาศัยการจําแนกตามการแบงประเภททักษะ ไดดังนี ้
 ทักษะที่สําคัญและมีความจําเปนอยางมากตอการทํางานในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งสามารถจําแนกไดเปน  
2 ประเภทหลักๆ ไดแก Hard Skills กับ Soft Skills 
 

  1) Hard Skills  
  - เปนทักษะ ความสามารถ ความรูทางดานวิชาการและดานเทคนิคเกี่ยวของกับการทํางานดาน
เครื่องมือ,ขอมูลที่เกี่ยวของกับการทํางานในแตละสายอาชีพ เพื่อใหมีความเช่ียวชาญหรือชํานาญในงาน และถือเปน
ทักษะแหงกฎหรือหลักเกณฑคงที่ โดยไมคํานงึถึงองคกรหรือบุคคลที่ทํางานดวย 
  - เปนตัวบงบอกถึงความฉลาด (Smarts) หรือความสามารถทางสติปญญา (IQ) เปนสมอง 
ซีกซายศูนย รวมเกี่ยวกับเชิงตรรกะ  
  - เปนส่ิงที่สามารถวัดไดดวยความแมนยํา สามารถสิง่ที่จับตองได (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) และถือเปนทักษะแหงกฎหรือหลักเกณฑที่สามารถเปล่ียนแปลงหรือยึดหยุนไดขึ้นอยูกับ
วัฒนธรรมขององคกรและบุคคลท่ีทํางานดวย 
  - เปนตัวบงบอกถึงความฉลาดทางอารมณ (EQ) เปนสมองซีกขวา ศูนยรวมเกี่ยวกับอารมณ 
  - เปนส่ิงที่ยากตอการระบุ สามารถจับตองไดยาก (Intangible) และไมสามารถวัดไดดวยความ
แมนยํา โดยจะมีลักษณะเปนเชิงรูปธรรม 
  - ตัวอยาง Soft Skills เชน การมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน การมีทัศนคติเชิงบวก การติดตอ 
สือ่สารท่ีดี การโนมนาวใจ ความริเริ่มคิดสรางสรรค การทํางานเปนทีม ภาวะผูนํา ความยืดหยุน จริยธรรมในการ
ทํางาน การบริหารจัดการเวลา และการจัดการกับปญหาบางอยางท่ีเกิดขึ้นไดเปนอยางดี เปนตน ซ่ึงทักษะเหลาน้ี 
คอนขางดีกวาความถนัดทางดานเทคนิคหรือความรู ถือเปนทักษะที่ตองการของตลาดแรงงานตาง ๆ ในทุกสาขา
อาชีพ 
 

 จึงสรุปไดวา Hard Skills เปนความสามารถทางดานสติปญญา (IQ) หรือเรียกวา “วิชาชีพ” สวน Soft 
Skills เปนความสามารถทางดานอารมณ (EQ) หรือเรียกวา“วิชาประคองอาชีพ”การทํางานใหมีความสุขและ
ประสบความสําเร็จ ไมใชเพียงแคเกงอยางเดียว แตจะตองสามารถปรับตัวเขากับผูอื่นได เปนคนท่ีมีคุณลักษณะท่ีดี
ตามความตองการขององคกร 
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 ทั้งนี้การจําแนก อาศัยการแบงตามประเภทบุคลากร คือ สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ และ
จัดแบงประเภทเรื่องหรือหัวขอของความตองการในการพัฒนาตนเองผานรูปแบบวิธีการเขาการสัมมนา/ประชุม/
อบรมท่ีไดมีการสํารวจเรียบรอยแลว จําแนกขอมูลหัวขอของความตองการฯ ตามกลุมของทักษะท่ีตองการในการ
พัฒนาได ดังตอไปนี้ 
  
 กรณีสายวิชาการ 
 

  บุคลากรสายวิชาการ สวนใหญมีแนวโนมความตองการในการพัฒนาตนเองผานรูปแบบวิธีการเขา
การสัมมนา/ประชุม/อบรมท่ีไดมีการสํารวจเรียบรอยแลว 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 
    - การผลิตส่ือการเรียนการสอน 
    - active learning 
 

   2.2 ความรูความเขาใจเก่ียวกับแผนงานตางๆ 
    - 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 ความเขาใจและทักษะท่ีจําเปนในงาน  
    - ความรูตามตําแหนงงานท่ีครองอยูโดยตรง 
    - 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 การเขียนและจัดทําผลงานท่ีแสดงความเปนผูชํานาญการ/ 
      ชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ/เช่ียวชาญพิเศษ 
    - 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 ตลอดจนเร่ือง 
    การจัดการความรู 
 

4.4 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563-2567 
 

การติดตามและประเมินผลเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะสนับสนุนใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุ
เปาประสงคตามท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใหผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานทราบถึงความสําเร็จหรือความลมเหลวของการดําเนินงาน และนําไปสูการปรับเปลี่ยนแนวทางการ
ดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาอุปสรรคใหเหมาะสมเทาทันสถานการณ และสามารถบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายได 
โดยจัดทําระบบการติดตามและประเมินผล ดังน้ี 

1. พัฒนาองคความรูและเสริมสรางความเขาใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกําหนดตัวช้ีวัดแก
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนํามาใชประโยชนรวมกันอยางเปน
รูปธรรม 

2. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานแผนพัฒนา
บุคลากร ประจําปงบประมาณอยางตอเนื่อง 

3. กําหนดใหมีการติดตามความกาวหนาของแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ทุกๆ 6 เดือน (เดือนมีนาคมและเดือนกันยายน) พรอมใหผูรับผิดชอบในแตละโครงการ/กิจกรรมทําการวิเคราะหผล
การดําเนินงาน เพื่อนําไปสูการตัดสินใจของผูบริหาร 
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สวนที่ 5  
 

5.1 ผลการสํารวจความตองการพัฒนาตนเองของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดดําเนินการสํารวจความตองการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ในป        
พ.ศ. 2563–2567 โดยใหบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ กรอกแบบสํารวจการพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลผานการตอบแบบสํารวจออนไลน โดยใช Google form โดยทําการสํารวจในเดือนเมษายน           
ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 
 1. ความตองการในดานการกําหนดตําแหนงสายวิชาการ 
 

 จากการสํารวจความตองการในดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการเปนรายบุคคล ในป พ.ศ.     
2563 - 2567 พบวาอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ท่ีสังกัดคณะจากอาจารยผูตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 148 คน มีความตองการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ เม่ือจําแนกตามป พ.ศ.ท่ีคาดวา
อาจารยจะขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการต้ังแต พ.ศ.2563 – 2567 โดยมีผูท่ีคาดวาจะประสงคขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี คือ  
 

 - ปพ.ศ. 2563 มีผู ท่ีคาดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารย
 จํานวน - คน รองศาสตราจารย จํานวน 3 คน และระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 16 คน 
 - ปพ.ศ. 2564 มีผู ท่ีคาดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารย
 จํานวน 1 คน รองศาสตราจารย จํานวน 6 คน และระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 37 คน 
 - ปพ.ศ. 2565 มีผู ท่ีคาดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารย
 จํานวน - คน  รองศาสตราจารย จํานวน 11 คน และระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 29 คน 
 - ปพ.ศ. 2566 มีผู ท่ีคาดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารย
 จํานวน 2 คน  รองศาสตราจารย จํานวน 11 คน และระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 14 คน 
 - ปพ.ศ. 2567 มีผู ท่ีคาดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการระดับศาสตราจารย
 จํานวน 4 คน  รองศาสตราจารย จํานวน 18 คน และระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน 14 คน 
 

 ดังตารางท่ี 1 เร่ืองความตองการในดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําท้ังหมด ท่ี
แสดงจํานวน (คน) ซ่ึงเปนผูท่ีคาดวาจะประสงคขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตามระดับตาง  ๆในแตละป 
 

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
และการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไดดังน้ี 
 

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

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

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

 ดังตารางท่ี 2 ถึง 4 เร่ืองความตองการในดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา
จําแนกตามคณะ ระดับตําแหนงทางวิชาการตาง  ๆในระหวางป พ.ศ. 2563-2567 
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ตารางท่ี 2    แสดงจํานวนอาจารยประจํา ท่ีมีความตองการในดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  
       ระดับศาสตราจารยในระหวางป พ.ศ. 2563-2567 จําแนกตามคณะและป พ.ศ. 
       ท่ีคาดวาขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
 

คณะ 
ระดับศาสตราจารย 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2565 

พ.ศ.
2566 

พ.ศ.
2567 รวม 

คณะครุศาสตร - 1 - 1 3 5 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - 1 1 2 

คณะวิทยาการจัดการ - - - - - - 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - - - - 
รวมท้ังส้ิน - 1 - 2 4 7 

 

ตารางท่ี 3    แสดงจํานวนอาจารยประจํา ท่ีมีความตองการในดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  
       ระดับรองศาสตราจารยในระหวางป พ.ศ. 2563-2567 จําแนกตามคณะและป พ.ศ. 
       ท่ีคาดวาขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
 

คณะ 
ระดับรองศาสตราจารย 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2565 

พ.ศ.
2566 

พ.ศ.
2567 รวม 

คณะครุศาสตร 2 1 5 3 3 14 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 1 3 3 1 8 

คณะวิทยาการจัดการ - 1 1 2 2 6 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 3 2 3 12 21 
รวมท้ังส้ิน 3 6 11 11 18 49 

 

ตารางท่ี 4     แสดงจํานวนอาจารยประจํา ท่ีมีความตองการในดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  
        ระดับผูชวยศาสตราจารยในระหวางป พ.ศ. 2563-2567 จําแนกตามคณะและป พ.ศ. 
        ท่ีคาดวาขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
 

คณะ 
ระดับผูชวยศาสตราจารย 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2565 

พ.ศ.
2566 

พ.ศ.
2567 รวม 

คณะครุศาสตร 6 9 5 5 3 28 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 11 11 3 2 30 

คณะวิทยาการจัดการ 3 8 5 4 7 27 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4 9 8 2 2 25 
รวมท้ังส้ิน 16 37 29 14 14 110 
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 นอกจากน้ี เร่ืองความประสงคในการทําผลงานทางวิชาการ พบวาในชวงปพ.ศ. 2563-2567 
อาจารยประจําท่ีสังกัดคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีท่ีตอบแบบสอบถาม พบวา รอยละ 6 ไมประสงค  
ทําผลงานทางวิชาการ , รอยละ 72 ประสงคจะทําผลงานทางวิชาการ ซ่ึงสาเหตุหลักของการทําผลงานทาง
วิชาการ คือ เพ่ือใชการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและอยูระหวางการทําผลงานทางวิชาการ รอยละ 22 
 ดังแผนภาพท่ี 1 ซ่ึงแสดงสัดสวนของความประสงคในการทําผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา 
ท่ีสังกัดคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีท่ีตอบแบบสอบถาม 
 
 

 
 
2. ความตองการในดานคุณวุฒิการศึกษาของสายวิชาการ 

 

 จากการสํารวจความตองการในดานคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยประจําในระหวางป พ.ศ. 2563-2567 
พบวา มีความประสงคเร่ืองการศึกษาตอ จําแนกรายละเอียดไดดังตอไปน้ี อาจารยประจําท่ีสังกัดคณะของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีท่ีตอบแบบสอบถาม ซ่ึงกําลังอยูระหวางการศึกษาตอแลวจํานวน 25 คน คิดเปน
รอยละ 17 และกรณีท่ีไมประสงคจะศึกษาตอในระหวางป พ.ศ. 2563 – 2567 จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 55   
สวนกรณีของอาจารยท่ีคาดวาจะศึกษาตอในระหวางป พ.ศ. 2563 – 2567 จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 28 
 ดังแผนภาพท่ี 2 ซ่ึงแสดงสัดสวนของจํานวนอาจารยประจําท่ีสังกัดคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี เร่ืองความตองการในดานคุณวุฒิการศึกษา ตามสถานะความประสงคเร่ืองการศึกษาตอ 
 

 
 

72% 6% 

22% 

สดัสว่นของความประสงคใ์นการทําผลงานทาง

วชิาการ 

ประสงคท์ําผลงานวชิาการ ไม่ประสงคท์ําผลงานวชิาการ 

อยูร่ะหวา่งทําผลงานวชิาการ 

55% 
28% 

17% 

สดัสว่นของความประสงคใ์นการศกึษาตอ่ 

ไม่ประสงคท์ี�จะศกึษาตอ่ ประสงคท์ี�จะศกึษาตอ่ 

อยูร่ะหวา่งศกึษาตอ่ 



75 
 

 เม่ือจําแนกตามรูปแบบในการศึกษาตอ  พบวาอาจารยประจําท่ีตอบแบบสอบถามและประสงคจะ
ศึกษาตอ โดยคาดวาประสงคจะศึกษาตอในเวลาราชการ จํานวน 30 คน  คิดเปนรอยละ 61 และภาคนอก
เวลาราชการ 19 คน คิดเปนรอยละ 39 
 

 ดังแผนภาพท่ี 3 ซ่ึงแสดงสัดสวนของรูปแบบในการศึกษาตอท่ีอาจารยประจําท่ีสังกัดคณะตาง  ๆของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

 
 เม่ือพิจารณาความประสงคเร่ืองการศึกษาตอ จําแนกตามคณะ และปการศึกษาท่ีคาดวาประสงคจะ
เร่ิมศึกษาตอในระหวางป พ.ศ. 2563-2567 พบวา 
 

 - คณะครุศาสตร มีอาจารยประจําท่ีคาดวาประสงคจะเร่ิมศึกษาตอ 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 
 - คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีอาจารยประจําท่ีคาดวาประสงคจะเร่ิมศึกษาตอ 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 
 - คณะวิทยาการจัดการมีอาจารยประจําท่ีคาดวาประสงคจะเร่ิมศึกษาตอ 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 
 - คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีอาจารยประจําท่ีคาดวาประสงคจะเร่ิมศึกษาตอ 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 
 

 ดังตารางท่ี 5 เร่ืองความประสงคเร่ืองการศึกษาตอ ในแตละปพ.ศ.จําแนกตามคณะในระหวางป     
พ.ศ. 2563–2567 

 
 

61% 

39% 

สดัส่วนรูปแบบในการศกึษาตอ่ 

ภาคในเวลาราชการ ภาคนอกเวลาราชการ 
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3.ความตองการในดานสมรรถนะการปฏิบัติงานของสายวิชาการ 

 
 จากการสํารวจพบวาอาจารยประจําไดแสดงความตองการ เรื่อง การเพ่ิมพูนสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
ผานการเขารวมสัมมนาและประชุมตลอดจนความตองการในการเขารวมการอบรมท่ีจัดโดยหนวยงานภายนอก 
และมีความประสงคท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดอบรม โดยแบงเปนหัวขอ ดังตอไปน้ี 
  3.1 หัวขอท่ีคาดวาจะประสงคเขารวมสัมมนาและประชุม 
  3.2 หัวขอท่ีคาดวาจะประสงคเขาอบรมจากหนวยงานภายนอก 
  3.3 หัวขอท่ีประสงคใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดอบรมภายใน 
 ซ่ึงการตอบคําถามในสวนน้ีน้ัน ผูตอบเลือกท่ีจะระบุหัวขอท่ีมีความเก่ียวของกับเน้ือหาการจัดการสอน
หรืองานท่ีปฏิบัติอยูของแตละบุคคล และเก่ียวของกับการสงเสริมการทํางานวิจัย ตลอดจนเก่ียวของกับการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการตาง  ๆรายละเอียดแตละหัวขอดังแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คณะ 

 ความประสงคเร่ืองการศึกษาตอ ในแตละปพ.ศ. 
พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2565 

พ.ศ.
2566 

พ.ศ.
2567 

ไมระบุ
พ.ศ. 

รวม 

 คณะครุศาสตร 1 4 4 1 4 1  15 

 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 5 5 2 3 -  16  

 คณะวิทยาการจัดการ - 2 4 - 1 - 7  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 1 - - 2 - 3  

 รวมท้ังส้ิน 2 12 13 3 10 1  41  
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  3.1 หัวขอท่ีคาดวาจะประสงคเขารวมสัมมนาและประชุม 
 

 
 
 

ท่ี หัวขอการสัมมนา/ประชุมท่ีประสงคหรือจะเขารวม

1 ผลงานทางวิชาการโดยผูเช่ียวชาญนอกมหาวิทยาลัยท่ีมีความเกงและเช่ียวชาญอยางแทจริง

2 การเขียนผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหนง

3 ส่ือการเรียนการสอน, เทคโนโลยีการสอน, นวัตกรรมการศึกษา, การศึกษา, นโยบายการศึกษา, โปรแกรมคอมพิวเตอร, การวิจัย

4 การสอนออนไลน

5 วิจัย, การเขีบนเอกสารประกอบการสอน/ตํารา

6 การเขียนหัวขอวิจัยเพ่ือเสนอขอทุนวิจัย, การเขียนบทความวิชาการ, การขอตําแหนงทางวิชาการ

7 APAM 2020 (ประชุม คณิตศาสตร จุฬาฯ)

8 ภาษาไทย

9 ภาษาไทย

10 การทําผลงานวิชาการ

11 การสัมมนาท่ีเก่ียวของกับภาษาไทย/ภาษาศาสตร

12 -

13 การขอตําแหนงทางวิชา การเขียนบทความวิชาการเพ่ือการตีพิมพระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ

14 การผลักดันขอตําแหนงทางวิชาการ

15 การจัดการเรียนรู ในศตวรรษท่ี 21

16 การทําผลงานวิชาการ

17 ทางดานคอมพิวเตอร

18 คณิตศาสตร

19 นวัตกรรม เทคโนโลยี และดานการศึกษา

20 การทําผลงานวิชาการ, เทคโนโลยีการศึกษา

21 การวิจัยทางการศึกษาและสถิติ

22 การประเมิน    การวิจัย

23 การสัมมนาเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ

24 การทําผลงานวิชาการ

25 การขอผลงานทางวิชาการ/ ดานคอมพิวเตอร

26 ดานเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน

27 การเขียนผลงานทางวิชาการ

28 หลักสูตรและการสอน

29 อบรมเก่ียวกับการบริหารงานในระดับสูง

30 การทําวิจัย/การขอตําแหนงทางวิชาการ/การสอนภาษาอังกฤษ

31 การขอ ผศ.

32 ดานการวิจัยทางการศึกษา ดานนวัตกรรมทางการศึกษา

33 คอมพิวเตอร

34 การจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน

35 การพัฒนาผลงานวิชาการเพ่ือกาวสูตําแหนงวิชาการ

36 ประวัติศาสตร/การสอน/การเขียนผลงานทางวิชาการ
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ท่ี หัวขอการสัมมนา/ประชุมท่ีประสงคหรือจะเขารวม

37 การวิจัย การวัดและประเมิน การประกันคุณภาพ การประเมินโครงการ การวิเคราะหขอมูล นวัตกรรมและเทคโนโลยี

38 การจัดการเรียนการสอนออนไลน

39 คณิตศาสตร ,การวัดและประเมินผล, การสอนคณิตศาสตร

40 การขอผลงานทางวิชาการ

41 การทําผลงานวิชาการ

42 การวิจัย 

43 เรื่องการทําผลงานเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ และ ทุนวิจัย

44 การทําวิจัย

45 ภาษาไทย การสอนภาษาไทย การประกันคุณภาพ

46 ภาษาไทย

47 การสอนภาษาอังกฤษ/ การเรียนการสอนออนไลน ฯลฯ

48 ภาษาศาสตรและภาษาไทย

49 การประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติดานนาฏศิลปและการแสดง

50 การจัดการศิลปะและการออกแบบ

51 จริยธรรมในการวิจัย  การเขียนผลงานระดับรศ.

52 ภาษาจีน, การสอนภาษาจีน,การทําผลงานวิชาการ

53 พัฒนาศักยภาพการสอนและงานวิจัย

54 การพัฒนาการเขียนผลงานวิชาการ

55 นิติศาสตร กฎหมาย

56 การจัดการเรียนการสอนออนไลน

57 ขอตําแหนงทางวิชาการ

58 กําลังดําเนินการเขียนตํารา

59 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนตําราและเอกสารประกอบการสอน อบรมปฏิบัติการการขอตําแหนงทางวิชาการทางดานทัศนศิลป

60 ศิลปะและการออกแบบ

61 ภาษาศาสตร ภาษาไทย

62 ดานรัฐศาสตร การเมือง และการบริหารรัฐ

63 การผลิตส่ือมัลติมีเดียเพ่ือการสอนออนภาษาจีนไลน

64 การทําผลงานวิชาการ โดยเฉพาะการทําผลงานวิจัย

65 การวิจัย

66 การเขียนขอทุนวิจัย

67 -

68 ดานรัฐศาสตร ดานการบริหารภาครัฐ ดานกฎหมาย ดานเทคโนโลยีดิจิทัล

69 การทําผลงานเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

70 จริยธรรมการวิจัยในมนุษยฯ

71 ภาษาอังกฤษ

72 การวิจัยทางภาษา
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ท่ี หัวขอการสัมมนา/ประชุมท่ีประสงคหรือจะเขารวม

73 ประชุมการขอตําแหนงวิชาการ

74 นิติศาสตร

75 การเขียนโปรแกรมเพ่ือการจัดการเรียนการสอน

76 เก่ียวกับชุมชน  สังคม  การพัฒนาศักยภาพ ชุมชน  

77 โครงการจริยธรรมในการวิจัย

78 นิเทศศาสตร

79 ระเบียบวิธีวิจัยแบบใหมๆ

80 ตามศาสตรการบัญชี

81 ตามศาสตร

82 การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

83 การทองเท่ียว การโรงแรม

84 Block chain,การขอตําแหนงทางวิชาการ

85 การจัดการและนวัตกรรมทางธุรกิจ

86 การขอตําแหนงทางวิชาการ

87 การพัฒนาผลงานวิชาการ

88 การเขียนเอกสารทางวิชาการ เชน เอกสารประกอบการสอน หนังสือ ตํารา

89 การวิจัย การเขียนผลงานวิชาการ

90 สัมมนาดานส่ือสารมวลชน

91 นิเทศศาสตร

92 การพัฒนารูปแบบการตลาดในยุค 4.0

93 การเขียนผลงานวิชาการเพ่ือขอตําแหนงวิชาการ

94 การรูเทาทันส่ือ

95 การจัดการเทคโลยีดิจิทัล  

96 การเขียนบทความวิชาการ

97 การวิจัย

98 ดานการประยุกตเทคโนโลยีและธุรกิจ

99 การ ทองเท่ียว 

100 การบัญชี

101 ดานการทองเท่ียว

102 การตลาด/การวิจัย/ภาษาอังกฤษ/เทคโนโลยี

103 คอมพิวเตอร, นวัตรกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ

104 ทางดานทรัพยากรมนุษย

105 การจัดการทรัพยากรมุษย

106 การทองเท่ียว

107 ดานการวิจัย/ดานเทคโนโลย ี

108 สัมมนาทางการตลาด
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ท่ี หัวขอการสัมมนา/ประชุมท่ีประสงคหรือจะเขารวม

109 เทคนิคการขอผลงาน

110 ประเด็นท่ีเก่ียวกับการขอตแหนงทางวิชาการ/ การเขียนเอกสารตํารา

111 ดานส่ิงแวดลอม ดานการทําผลงานวิชาการ ดานการพัฒนาการเรียนการสอน ดานการพัฒนางานวิจัย

112 การเขียนบทความนานาชาติ การวางแผนงานวิจัยใหเปนท่ียอมรับดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

113 งานท่ีเก่ียวของทางดานคหกรรมศาสตร

114 การทําผลงานวิชาการ

115 การเขียนผลงานวิชาการ

116 เทคโนโลยี

117 วัสดุเชิงประกอบ

118 เทคโนโลยีไฟฟา

119 ส่ิงแวดลอม

120 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

121 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เพ่ือสงเสริมและพัฒนาเครือขายนักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือขาย นบม.)

122 วิศวกรรมอุตสาหการ

123 การเขียนบทความ/วารสารเพ่ือยื่นขอตําแหนงทางวิชาการ

124 ประชุม

125 ความรูเพ่ิมตามองคความรูของสาขาวิชาท่ีสังกัด

126 การผลิตผลงานเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ

127 การเขียนผลงานเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ

128 ประชุมวิชาการดานเคมี

129 การทําวิจัยและ การเขียน หนังสือ  ตํารา

130 เขียนหนังสือประกอบการขอตําแหนงทางวิชาการ

131 ประชุมวิชาการ/งานวิจัย

132 ประชุมวิชาการ/งานวิจัย

133 การทําผลงานวิชาการ 

134 ดานส่ิงแวดลอม

135 เชิญผูทรงคุณวุฒิทางดานวิทยาการคอมพิวเตอรมาใหความรูและอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการงานวิจัย

และการสรางผลงานทางดานวิชาการเพ่ือใชขอกําหนดตําแหนงทางดานวิชาการ

136 การทําผลงานทางวิชาการ

137 การทําผลงานทางวิชาการ

138 เกณฑการขอกําหนดตําแหนง

139 การจัดการเนียนการสอนยุค 4.0

140 วิทยาการคอมพิวเตอร

141 การเตรียมผลงานเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

142 การพัฒ นางานสรางสรรค ทางดานเทคโนโลย ี

143 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม



81 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี หัวขอการสัมมนา/ประชุมท่ีประสงคหรือจะเขารวม

144 กานทําวิจัยรวมมือสถาบันอ่ืน

145 เทคโนโลยี

146 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

147 งานวิจัย ทางดาน คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

148 เทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเก่ียวของกับการแปรรูปอาหาร
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  3.2 หัวขอท่ีคาดวาจะประสงคเขาอบรมจากหนวยงานภายนอก 
 

 
 
 

ท่ี หัวขอท่ีคาดวาจะประสงคเขาอบรมจากหนวยงานภายนอก

1 จิตวิทยา

2 ดานประวัติศาสตร ดานเทคนิคการสอนสังคมศึกษา

3 ส่ือการเรียนการสอน, เทคโนโลยีการสอน, นวัตกรรมการศึกษา, การศึกษา, นโยบายการศึกษา, โปรแกรมคอมพิวเตอร, การวิจัย

4 การจัดการเรียนการสอนออนไลน

5 วิจัย, การเขียนเอกสารประกอบการสอน/ตํารา

6 การใชสถิติในการทําวิจัยท้ังปริมาณและคุณภาพ, เทคนิคการขอทุนวิจัย, การอบรมเกี่ยวกับจิตวิทยาและการใหคําปรึกษาข้ันสูง

7 -

8 ภาษาไทย

9 ภาษาไทย

10 การพัฒนาสมองเด็ก

11 การอบรมท่ีเก่ียวขางกับภาษาไทย/ภาษาศาสตร

12 -

13 การอบรมพัฒนาความรูทางดานโมบายคอมพิวเตอร

14 การผลิตส่ือ เทคโนโลยี มัลติมีเดียสําหรับการสอน

15 การพัฒนาหลักสูตร, การจัดการเรียนร฿ยุค ไทยแลนด 4.0

16 พัฒนาตนเองเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย

17 การจัดการเรียนการสอนดานคอมพิวเตอร

18 คณิตศาสตร

19 นวัตกรรม เทคโนโลยี ดานการศึกษา และดานการวิจัย

20 เทคโนโลยีการศึกษา, การวิจัย

21 การวิจัยทางการศึกษาและสถิติ

22 การศึกษาปฐมวัย

23 -

24 การเขียนบทความ การทําผลงานวิชาการ

25 คอมพิวเตอร

26 นําเนอผลงานวิชาการ

27 นวัตกรรม,เทคโนโลยีการศึกษา

28 วิชาชีพครู

29 การอบรมการบริหารงานในระดับสูง

30 การสอนภาษาอังกฤษ

31 การเขียนตําราและหนังสือ

32 ดานการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา

33 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

34 เทคนิคการจัดการเรียนรูระบบออนไลน

35 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรช้ันสูง / การพัฒนาส่ือการเรียนการสอน / การอบรมทางดานวิทยาการคํานวณ

36 ประวัติศาสตร/การสอน
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ท่ี หัวขอท่ีคาดวาจะประสงคเขาอบรมจากหนวยงานภายนอก

37 นวัตกรรมและเทคโนโลยี การวิเคราะหขอมูล การวิจัยพัฒนา การวัดและประเมินผล การประกันคุณภาพ ฯลฯ

38 การสอนคณิตศาสตร, สะเต็มศึกษา, คณิตศาสตร

39 คณิตศาสตร,การสอนคณิตศาสตร

40 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู

41 การสอนภาษาอังกฤษ

42 ประกันคุณภาพ

43 การทําผลงานเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ 

44 การทําวิจัย   ภาษา  การเขียนหนังสือ  ตํารา

45 ภาษาไทย ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ การประกันคุณภาพ

46 ภาษาไทย

47 การสอนภาษาอังกฤษ ฯลฯ

48 ภาษาศาสตรและภาษาไทย

49 การอบรมดานนาฏศิลปและการแสดง  การขอตําแหนงวิชาการ  การทําวิจัย

50 การสอน online

51 เทคโนโลยีการสอนภาษา

52 ภาษาจีน, การสอนภาษาจีน,การทําผลงานวิชาการ

53 พัฒนาศักยภาพ

54 ภูมิปญญา ภาวะผูนํา

55 หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย

56 จิตวิทยาการศึกษา

57 การทําผลงานทางวิชาการ

58 อบรมงานวิจัย 

59 อบรมปฏิบัติการ การขอตําแหนงทางวิชาการทางดานทัศนศิลป

60 ศิลปะและการออกแบบ

61 ภาษาศาสตร ภาษาไทย การใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอน การวิจัย การทําผลงานวิชาการ

62 รัฐ การเมือง การปกครอง และการบริหารรัฐ

63 การผลิตส่ือมัลติมีเดียเพ่ือการสอนออนภาษาจีน

64 การเขียนขอเสนอการวิจัยสําหรับขอทุนภายนอกมหาวิทยาลัย เชน การอบรมลูกไก

65 การวิจัย

66 วิจัยดานงานสรางสรรค

67 -

68 ดานรัฐศาสตร ดานกฎหมาย ดานการบริหารภาครัฐ ดานเทคโนโลยีดิจิทัล

69 การจัดทําระบบ e-learning 

70 ภาษาและวัฒนธรรม

71 การแปล

72 การวิจัยเก่ียวกับทางภาษาศาสตร



84 
 

 

 
 
 
 

ท่ี หัวขอท่ีคาดวาจะประสงคเขาอบรมจากหนวยงานภายนอก

73 การเสนอผลงานวิชาการ

74 กฎหมายมหาชน

75 การสัมมนาทางภาษาศาสตร

76 การพัฒนาศักยภาพ ชุมชนทุกดาน

77 การอบรมพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ

78 นิเทศศาสตร

79 ระเบียบวิธีวิจัยแบบใหมๆ

80 ตามวิชาชีพการบัญชี

81 การทองเท่ียว

82 การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

83 การทองเท่ียว การโรงแรม

84 การเขียนทุนวิจัย

85 การจัดการและนวัตกรรมทางธุรกิจ

86 อบรมทางวิชาชีพ

87 การออกแบบงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน

88 เทคโนโลยี คอมพิวเตอร  วิจัย

89 นิเทศศาสตร การวิจัย

90 ทางดานส่ือสารมวลชน

91 นืเทศศาสตร  การสอนออนไลน

92 ตลาดสมัยใหม

93 การเพ่ิมทักษะทางดานโรงแรม

94 การรูเทาทันส่ือ

95 การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล บริหารองกรดิจิทัล

96 การเขียนบทความวิชาการ

97 วิจัย ภาษา

98 เทคโนโลยีและธุรกิจ

99 การ ทองเท่ียว 

100 กาบัญชี นวัตกรรมทางการศึกษา

101 ดานการโรงแรมและทองเท่ียว

102 การตลาด/วิจัย/ภาษาอังกฤษ/เทคโนโลยี/ประกันคุณภาพ

103 เก่ียวกับคอมพิวเตอร, เทคโนโลยีสารสนเทศ

104 ทางดานทรัพยากรมนุษย

105 การจัดการทรัพยากรมนุษย

106 การทองเท่ียว

107 ดาน การวิจัย /ดาน เทคโนโลยี 

108 การตลาด
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ท่ี หัวขอท่ีคาดวาจะประสงคเขาอบรมจากหนวยงานภายนอก

109 ที่สอดคลองกับสาขาท่ีสอน

110 บริหารธุรกิจ

111 ดานส่ิงแวดลอม ดานการทําผลงานวิชาการ ดานการพัฒนาการเรียนการสอน ดานการพัฒนางานวิจัย

112 การเขียนบทความนานาชาติ การวางแผนงานวิจัยใหเปนท่ียอมรับดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

113 การประชุมสัมนาท่ีเก่ียวของทางดานคหกรรมศาสตร

114 การทําผลงานวิชาการ

115 การอบรมดานการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ

116 เทคโนโลยี

117 วัสดุศาสตร

118 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกในงานอุตสาหกรรม

119 ส่ิงแวดลอม

120 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

121 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เพ่ือสงเสริมและพัฒนาเครือขายนักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (เครือขาย นบม.)

122 การจัดการขอมูล

123  การเขียนตํารา/หนังสือเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ การนิเทศสหกิจศึกษา

124 คอมพิวเตอร

125 การจัดทําวิทยาการขอมูล

126 งานประชุมวิชาการสาขาพันธุศาสตร

127 การอบรมท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชา และการเขียนผลงานตาง ๆ

128 การอบรมเก่ียวกับเคมี หรือวิทยาศาสตรดานอ่ืน ๆ

129 การทําวิจัย และ การเขียน หนังสือ  ตํารา

130 การเขียนหนังสือประกอบการขอตําแหนง

131 อบรมการแปรรูปอาหาร ขนมไทย

132 ดานอาหารและโภชนาการ / ศิลปะประดิษฐ

133 งานวิจัย

134 ดานส่ิงแวดลอม

135 การวิจัยทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร

136 ดานการจัดการอุตสาหกรรม

137 ดานอุตสาหกรรมอาหาร

138 การเขียนหนังสือ/ตํารา

139 การทําธุรกิจออนไลน

140 วิทยาการคอมพิวเตอร

141 การเตรียมบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพในวารสารในระดับนานาชาติ

142 การเขียนหนังสือดานการส่ือสารวิทยาศาสตร 

143 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ท่ี หัวขอท่ีคาดวาจะประสงคเขาอบรมจากหนวยงานภายนอก

144 แหลงทุน

145 เทคโนโลยี

146 การเขียนบทความทางวิชาการ

147 งานวิจัยทางวิชาการ คอมพิวเตอร  เทคโนโลยีสารสนเทศ

148 นวัตกรรรมอาหารเพ่ือสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ
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  3.3 หัวขอท่ีประสงคใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดอบรมภายใน 
 

 
 

ท่ี หัวขอที่ประสงคใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดอบรมภายใน

1 เทคนิคการสอน, การทํา รศ

2 ดานการวิจัย

3 ส่ือการเรียนการสอน, เทคโนโลยีการสอน, นวัตกรรมการศึกษา, การศึกษา, นโยบายการศึกษา, โปรแกรมคอมพิวเตอร, การวิจัย

4 การจัดการเรียนการสอนออนไลน

5 วิจัย, การเขียนเอกสารประกอบการสอน/ตํารา, การคุมครองสิทธ์ิ

6 การเขียนบทความวิชาการ, การขอทุนวิจัย, การขอตําแหนงทางวิชาการ

7 -

8 ภาษาไทย

9 ภาษาไทย

10 การทําวิจัย

11 การขอตําแหนงทางวิชาการ / เรื่องที่เกี่ยวของกับการทําวิจัยในปจจุบัน

12 -

13 การอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

และการอบรมการพัฒนาหัวขอวิจัยเพ่ือใหไดรับทุนภายนอก

14 การขอตําแหนงทางวิชาการ

15 การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ, การวิจัยเพ่ือการศึกษา

16 -

17 การจัดการเรียนการสอนดานคอมพิวเตอร

18 การนิเทศนักศึกษา 

19 นวัตกรรม เทคโนโลยี ดานการศึกษา และดานการวิจัย

20 เทคโนโลยีการศึกษา, การวิจัย

21 การวิจัยทางการศึกษาและสถิติ

22 วิจัย

23 อบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ

24 การเขียนบทความ การทําผลงานวิชาการ

25 เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ

26 เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน

27 การเขียนผลงานทางวิชาการ

28 การสอนออนไลน

29 การประกันคุณภาพ

30 การขอตําแหนงทางวิชาการ

31 การขอ ผศ.

32 ดานการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา

33 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

34 การสรางส่ือการเรียนรูออนไลน

35 ประกันคุณภาพ / ความเส่ียง / ผลงานวิชาการ

36 การเขียนผลงานทางวิชาการ
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ท่ี หัวขอที่ประสงคใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดอบรมภายใน

37 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การวิเคราะหขอมูล การประเมิน การประกันคุณภาพ การวัดและประเมิน การวิจัยและพัฒนา

38 การจัดการเรียนการสอนออนไลน

39 การวัดและประเมินผล 

40 การขอตําแหนงทางวิชาการ

41 การทําตําแหนงทางวิชาการ

42 แผนกลยุทธ

43 การทําผลงานเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ / ขอทุนวิจัย

44 การทําวิจัย  การเขียนหนังสือ ตํารา

45 การจัดการเรียนการสอนออนไลน การทําวิจัย การขอตําแหนงทางวิชาการ การประกันคุณภาพ

46 การวิจัย ภาษาไทย

47 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ / การทําผลงานวิชาการที่เกี่ยวของในศาสตร

48 การประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัย

49 การทําวิจัย  

50 การเขียนบทความเพ่ือสงตีพิมพเผยแพรระดับ นานาชาติ

51 การเจียนผลงานระดับ รศ.

52 การทําผลงานวิชาการ

53 พัฒนาศักยภาพ

54 วิจัย ผลงานวิชาการ

55 -

56 การเขียนบทความวิชาการ

57 นาฏศิลปสรางสรรค

58 การเขียนตําราวิชาการ

59 อบรมปฏิบัติการการเขียนตําราและเอกสารประกอบการสอน, อบรมปฏิบัติการการขอตําแหนงทางวิชาการทางดานทัศน

60 การเตรียมความพรอม สงผลงานวิชาการ

61 ภาษาศาสตร ภาษาไทย การใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอน การวิจัย การทําผลงานวิชาการ

62 ไมมี

63 การสอนออนไลนอยางมีประสิทธิภาพ

64 การเสนอผลงานวิจัยท่ีใชสําหรับการเสนอขอตําแหนง

65 การวิจัยทางสังคมศาสตร

66 งานสรางสรรค

67 -

68 ดานกฎหมายมหาชน ดานธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ดานการปราบปรามทุจริตในสถาบันอุดมศึกษา

69 การเขียน coding  เพ่ือการเรียนการสอน

70 วิจัย

71 การเรียนการสอน

72 การวิจัยเก่ียวกับทางภาษาศาสตร



89 
 

 

 
 
 
 

ท่ี หัวขอที่ประสงคใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดอบรมภายใน

73 การทําวิจัย

74 การวิจัยทางดานนิติศาสตร

75 โปรแกรมเพ่ือการจัดการเรียนการสอน

76 การพัฒนาศักยภาพชุมชน  โดยแกนนําชุมชน  และเยาวชน

77 การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนดานเทคโนโลยีทันสมัย

78 นิเทศศาสตร

79 ระเบียบวิธีวิจัยแบบใหมๆ

80 การพัการเขียนผลงานทางวิชาการ

81 การจัดการเรียนการสอนออนไลน

82 การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

83 การเขาสูตพแหนงทางวิชาการ

84 การเขียนผลงานวิชาการ

85 การจัดการและนวัตกรรมทางธุรกิจ

86 อบรมการเขียนตํารา 

87 การประยุกตใชเทคโนโลยีสําหรับการสอนออนไลน

88 การวิจัย การเขียนเรียบเรียงเอกสารทางวิชาการ

89 เกณฑและวิธีการขอตําแหนงทางวิชาการ

90 การเขียนผลงานวิชาการใหเหมาะสมกับเฉพาะสาขาวิชาของตนเอง

91 การใชส่ือการสอนสมัยใหม  ประกันคุณภาพ การสอนออนไลน เทคนิการสอน

92 การพัฒนาการตลาดในยุค 4.0

93 ดานผลงานวิชาการ

94 การวิจัยรูปแบบตาง  ๆสถิติท่ีใชในการวิจัย

95 เทคโลยีและนวัตรกรรม เทคโลยีการเรียนการสอน

96 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

97 วิจัย ภาษา

98 เทคโนโลยีและธุรกิจ

99 การ ทองเท่ียว 

100 ภาษาอังกฤษ

101 เทคนิคการสอนและการทํางานเปนทีม

102 เทคโนโลยี/วิจัย/ประกันคุณภาพ

103 วิจัย, การเขียนผลงานทางวิชาการและอ่ืนๆ

104 เก่ียวกับการวิจัยเพ่ือขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

105 การจัดการทรัพยากรมนุษย

106 การทําวิจัย การทองเท่ียว

107 การอบรมเพ่ือพัฒนา ผลงานวิชาการที่มีผูทรงคุณวุฒิ ณวุฒิเปนวิทยากรเฉพาะดานท่ีขอผลงานวิชาการ 

108 การตลาด
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ท่ี หัวขอที่ประสงคใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดอบรมภายใน

109 ที่สอดคลองกับงานสอน

110 บริหารธุรกิจ

111 ดานส่ิงแวดลอม ดานการทําผลงานวิชาการ ดานการพัฒนาการเรียนการสอน ดานการพัฒนางานวิจัย

112 การเขียนบทความนานาชาติ การวางแผนงานวิจัยใหเปนท่ียอมรับดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

113 ศึกษาดูงานตางประเทศท่ีจะนํามาพัฒนาทางดานการสอน

114 การทําผลงานวิชาการ

115 การอบรมดานการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ

116 เทคโนโลยี

117 ภาษาอังกฤษ

118 การพัฒนาการดานไฟฟาและเทคโนโลยี,  การเขียนโปรแกรมและประยุกตการใชวาน

119 ส่ิงแวดลอม

120 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

121 โครงการสัมมนานักบริหารของมหาวิทยาลัยเพ่ือมุงเปาประสงค OKR ของมหาวิทยาลัย

122 Data Analysis

123  การเขียนตํารา/หนังสือ บทความ เพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ 

124 คอมพิวเตอร

125 รูปแบบการเขียนการอางอิงเอกสารตามหลักการจัดทําผลงานวิชาการ

126 การผลิตผลงานเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ

127 การเขียนผลงานเพ่ือขอตําแหนงวิชาการ

128 การใชเทคโนโลยีใรการเรียนการสอน

129 การทําวิจัย  และ การเขียน หนังสือ  ตํารา

130 การทําวิจัยประกอบการขอตําแหนงทางวิชาการ

131 การจัดทําส่ือการสอน, การจัดทําเอกสารสําหรับขอผลงานวิชาการ

132 การทําผลงานวิชาการ.    ภาษาอังกฤษ

133 การทําหนังสือ /การเขียนบทความ

134 การอบรมเกณฑใหมที่กระชับ และการประเมินส่ิงแวดลอม

135 การวิจัยทางดานวิทยาการคอมพิวเตอรและการสรางผลลงานทางดานวิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหนงทางดานวิชาการ

136 การทําผลงานทางวิชาการ

137 การทําผลงานวิชาการ

138 การเขียนหนังสือ/ตํารา

139 การจัดการเรียนการสอน..ขอสอบ..ออนไลน

140 วิทยาการคอมพิวเตอร

141 การเตรียมบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ

142 การเขียนหนังสือ ดานการส่ือสารวิทยาศาสตร 

143 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ท่ี หัวขอท่ีประสงคใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดอบรมภายใน

144 วิจัย วิชาการ

145 เทคโนโลยี

146 การขอตําแหนงวิชาการ

147 การเขียนขอวิจัยอยางไรใหไดรับทุนวิจัยในป 2563

148 การจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ทางดานวิทยาศาสตร
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 4. ความตองการในดานการกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ 
 
 จากการสํารวจความตองการในดานการกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการเปนรายบุคคล ใน
ป พ.ศ.2563 - 2567 พบวาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ท่ีเปนผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 158 คน 
มีความตองการพัฒนาตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ เม่ือจําแนกตามป พ.ศ.ท่ีคาดวาจะขอกําหนดระดับ
ตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการต้ังแต พ.ศ.2563 – 2567 โดยมีผูท่ีคาดวาจะประสงคขอกําหนดระดับตําแหนง
สายสนับสนุนวิชาการรายละเอียดดังตอไปน้ี คือ 
 

 - ปพ.ศ. 2563 มีผูท่ีคาดวาจะประสงคขอกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ 
 ระดับชํานาญงาน จํานวน - คน ระดับชํานาญงานพิเศษ จํานวน - คน ระดับชํานาญการ 
 จํานวน 24 คนระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน - คนระดับเช่ียวชาญ จํานวน - คนและระดับ
 เช่ียวชาญพิเศษ  จํานวน - คน 
 - ปพ.ศ. 2564 มีผูท่ีคาดวาจะประสงคขอกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ 
 ระดับชํานาญงาน จํานวน - คน ระดับชํานาญงานพิเศษ จํานวน - คน ระดับชํานาญการ 
 จํานวน 40 คนระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 คนระดับเช่ียวชาญ จํานวน - คนและระดับ
 เช่ียวชาญพิเศษ  จํานวน - คน 
 - ปพ.ศ. 2565 มีผูท่ีคาดวาจะประสงคขอกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ 
 ระดับชํานาญงาน จํานวน - คน ระดับชํานาญงานพิเศษ จํานวน - คน ระดับชํานาญการ 
 จํานวน 31 คนระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 1 คนระดับเช่ียวชาญ จํานวน - คนและระดับ
 เช่ียวชาญพิเศษ  จํานวน - คน 
 - ปพ.ศ. 2566 มีผูท่ีคาดวาจะประสงคขอกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ 
 ระดับชํานาญงาน จํานวน - คน ระดับชํานาญงานพิเศษ จํานวน 1 คน ระดับชํานาญการ 
 จํานวน 10 คนระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 5 คนระดับเช่ียวชาญ จํานวน - คนและระดับ
 เช่ียวชาญพิเศษ  จํานวน-. คน 
 - ปพ.ศ. 2567 มีผูท่ีคาดวาจะประสงคขอกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ 
 ระดับชํานาญงาน จํานวน - คน ระดับชํานาญงานพิเศษ จํานวน - คน ระดับชํานาญการ 
 จํานวน 12 คนระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 6 คนระดับเช่ียวชาญ จํานวน - คนและระดับ
 เช่ียวชาญพิเศษ  จํานวน - คน  
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 ดังตารางท่ี 6 เร่ืองความตองการในดานการกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการของบุคลากร 
ท่ีแสดงจํานวน (คน) ซ่ึงเปนผูท่ีคาดวาจะประสงคขอกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ ตามระดับ
ตาง  ๆในแตละป 
 

ระดับ 
ความตองการในการกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ ในแตปพ.ศ. 

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

เช่ียวชาญพิเศษ - - - - - 

เช่ียวชาญ - - - - - 

ชํานาญการพิเศษ - 1 1 5 6 

ชํานาญการ 24 40 31 10 12 

ชํานาญงานพิเศษ - - - 1 - 

ชํานาญงาน - - - - - 

 
 โดยสามารถจําแนก เปนรายละเอียดตามหนวยงานท่ีมีการขอกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุน
วิชาการไดดังตารางท่ี 7 ถึง 11 ซ่ึงแสดงจํานวนคนท่ีขอกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการตามระดับ
ตาง  ๆตามแตละหนวยงาน ในระหวางป พ.ศ. 2563 – 2567 โดยจําแนกตามแตละปพ.ศ. 
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 ตารางท่ี 7 ซ่ึงแสดงจํานวนคนท่ีขอกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการตามระดับตาง  ๆ
ตามแตละหนวยงาน ป พ.ศ. 2563 
 

หนวยงาน 

ความตองการในการกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ  
ในแตปพ.ศ.2563 

ระดับ 
ชํานาญ

งาน 

ระดับ
ชํานาญ

งาน
พิเศษ 

ระดับ
ชํานาญ

การ 

ระดับ
ชํานาญ

การ
พิเศษ 

ระดับ
เช่ียวชาญ 

ระดับ
เช่ียวชาญ

พิเศษ 

คณะครุศาสตร - - - - - - 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

- - - - - - 

คณะวิทยาการจัดการ - - - - - - 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - - - - 

สถาบันวิจัยและพัฒนา - - 2 - - - 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - 1 - - - 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม - - 1 - - - 

สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

- - - - - - 

กลุมตรวจสอบภายใน - - - - - - 

สํานักงานอธิการบดี       

กองกลาง - - 1 - - - 

กองนโยบายและแผน - - 3 - - - 

กองพัฒนาระบบบริหาร - - 2 - - - 

กองคลังและพัสดุ - - 4 - - - 

กองพัฒนานักศึกษา - - 3 - - - 

กองบริการการศึกษาและ 
บริการวิชาการ 

- - 7 - - - 

กลุมงานกฎหมายและวินัย - - - - - - 
กลุมรายได ทรัพยสิน ศูนยบมเพาะ
วิสาหกิจและสหกิจศึกษา 

- - - - - - 
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 ตารางท่ี 8 ซ่ึงแสดงจํานวนคนท่ีขอกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการตามระดับตาง  ๆ
ตามแตละหนวยงาน ป พ.ศ. 2564 
 

หนวยงาน 

ความตองการในการกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ  
ในแตปพ.ศ.2564 

ระดับ 
ชํานาญ

งาน 

ระดับ
ชํานาญ

งาน
พิเศษ 

ระดับ
ชํานาญ

การ 

ระดับ
ชํานาญ

การ
พิเศษ 

ระดับ
เช่ียวชาญ 

ระดับ
เช่ียวชาญ

พิเศษ 

คณะครุศาสตร - - 1 - - - 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

- - 2 - - - 

คณะวิทยาการจัดการ - - 1 - - - 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 6 - - - 

สถาบันวิจัยและพัฒนา - - 5 - - - 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - 6 - - - 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม - - - - - - 

สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

- - - - - - 

กลุมตรวจสอบภายใน - - - - - - 

สํานักงานอธิการบดี       

กองกลาง - - 3 - - - 

กองนโยบายและแผน - - 3 - - - 

กองพัฒนาระบบบริหาร - - 2 - - - 

กองคลังและพัสดุ - - 2 1 - - 

กองพัฒนานักศึกษา - - 1 - - - 

กองบริการการศึกษาและ 
บริการวิชาการ 

- - 5 - - - 

กลุมงานกฎหมายและวินัย - - - - - - 
กลุมรายได ทรัพยสิน ศูนยบมเพาะ
วิสาหกิจและสหกิจศึกษา 

- - 3 - - - 
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 ตารางท่ี 9 ซ่ึงแสดงจํานวนคนท่ีขอกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการตามระดับตาง  ๆ
ตามแตละหนวยงาน ป พ.ศ. 2565 
 

หนวยงาน 

ความตองการในการกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ  
ในแตปพ.ศ.2565 

ระดับ 
ชํานาญ

งาน 

ระดับ
ชํานาญ

งาน
พิเศษ 

ระดับ
ชํานาญ

การ 

ระดับ
ชํานาญ

การ
พิเศษ 

ระดับ
เช่ียวชาญ 

ระดับ
เช่ียวชาญ

พิเศษ 

คณะครุศาสตร - - 7 - - - 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

- - 1 - - - 

คณะวิทยาการจัดการ - - 4 - - - 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 2 - - - 

สถาบันวิจัยและพัฒนา - - 1 - - - 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - 3 - - - 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม - - 1 - - - 

สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

- - 1 - - - 

กลุมตรวจสอบภายใน - - - - - - 

สํานักงานอธิการบดี       

กองกลาง - - 4 - - - 

กองนโยบายและแผน - - 4 1 - - 

กองพัฒนาระบบบริหาร - - - - - - 

กองคลังและพัสดุ - - 1 - - - 

กองพัฒนานักศึกษา - - - - - - 

กองบริการการศึกษาและ 
บริการวิชาการ 

- - 2 - - - 

กลุมงานกฎหมายและวินัย - - - - - - 
กลุมรายได ทรัพยสิน ศูนยบมเพาะ
วิสาหกิจและสหกิจศึกษา 

- - - - - - 
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 ตารางท่ี 10 ซ่ึงแสดงจํานวนคนท่ีขอกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการตามระดับตาง  ๆ
ตามแตละหนวยงาน ป พ.ศ. 2566 
 

หนวยงาน 

ความตองการในการกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ  
ในแตปพ.ศ.2566 

ระดับ 
ชํานาญ

งาน 

ระดับ
ชํานาญ

งาน
พิเศษ 

ระดับ
ชํานาญ

การ 

ระดับ
ชํานาญ

การ
พิเศษ 

ระดับ
เช่ียวชาญ 

ระดับ
เช่ียวชาญ

พิเศษ 

คณะครุศาสตร - - - - - - 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

- - - 1 - - 

คณะวิทยาการจัดการ - - - - - - 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 1 - - - 

สถาบันวิจัยและพัฒนา - - - - - - 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - 2 1 - - 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม - - - - - - 

สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

- - 1 1 - - 

กลุมตรวจสอบภายใน - - 1 - - - 

สํานักงานอธิการบดี       

กองกลาง - - 1 - - - 

กองนโยบายและแผน - - 1 1 - - 

กองพัฒนาระบบบริหาร - - - - - - 

กองคลังและพัสดุ - 1 - - - - 

กองพัฒนานักศึกษา - - 1 - - - 

กองบริการการศึกษาและ 
บริการวิชาการ 

- - 2 1 - - 

กลุมงานกฎหมายและวินัย - - - - - - 
กลุมรายได ทรัพยสิน ศูนยบมเพาะ
วิสาหกิจและสหกิจศึกษา 

- - - - - - 
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 ตารางท่ี 11 ซ่ึงแสดงจํานวนคนท่ีขอกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการตามระดับตาง  ๆ
ตามแตละหนวยงาน ป พ.ศ. 2567 
 

หนวยงาน 

ความตองการในการกําหนดระดับตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการ  
ในแตปพ.ศ.2567 

ระดับ 
ชํานาญ

งาน 

ระดับ
ชํานาญ

งาน
พิเศษ 

ระดับ
ชํานาญ

การ 

ระดับ
ชํานาญ

การ
พิเศษ 

ระดับ
เช่ียวชาญ 

ระดับ
เช่ียวชาญ

พิเศษ 

คณะครุศาสตร - - 2 - - - 
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

- - - - - - 

คณะวิทยาการจัดการ - - 2 - - - 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 2 - - - 

สถาบันวิจัยและพัฒนา - - - - - - 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - 1 1 - - 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม - - - - - - 

สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

- - - - - - 

กลุมตรวจสอบภายใน - - 1 - - - 

สํานักงานอธิการบดี       

กองกลาง - - 1 - - - 

กองนโยบายและแผน - - - 2 - - 

กองพัฒนาระบบบริหาร - - - - - - 

กองคลังและพัสดุ - - 2 - - - 

กองพัฒนานักศึกษา - - - - - - 

กองบริการการศึกษาและ 
บริการวิชาการ 

- - 1 3 - - 

กลุมงานกฎหมายและวินัย - - - - - - 
กลุมรายได ทรัพยสิน ศูนยบมเพาะ
วิสาหกิจและสหกิจศึกษา 

- - - - - - 
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 5. ความตองการในดานคุณวุฒิการศึกษาของสายสนับสนุนวิชาการ 
  
 จากการสํารวจความตองการในดานคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในระหวางป 
พ.ศ. 2563-2567 พบวา มีความประสงคเร่ืองการศึกษาตอ จําแนกรายละเอียดไดดังตอไปน้ี 
 

 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีสังกัดตามหนวยงานตางๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีท่ีกําลังอยู
ระหวางการศึกษาตอจํานวน 12 คน  คิดเปนรอยละ 8 สวนกรณีท่ีไมประสงคจะศึกษาตอ ในระหวางป พ.ศ. 
2563-2567จํานวน 124  คน คิดเปนรอยละ 78 และคาดวาจะศึกษาตอในระหวางป พ.ศ. 2563-2567 จํานวน 
22 คน  คิดเปนรอยละ 14 
 

 ดังแผนภาพท่ี 4 ซ่ึงแสดงสัดสวนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีสังกัดตามหนวยงานตางๆของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเร่ืองความตองการในดานคุณวุฒิการศึกษา ตามสถานะความประสงคเร่ืองการศึกษาตอ 
 

 
 เม่ือจําแนกตามรูปแบบในการศึกษาตอ  พบวาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีสังกัดตามหนวยงาน
ตางๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีประสงคจะศึกษาตอในเวลาราชการ จํานวน - คน  คิดเปนรอยละ 0    
และภาคนอกเวลาราชการ 34 คน คิดเปนรอยละ 100  ดังแผนภาพท่ี 5 ซ่ึงแสดงสัดสวนของรูปแบบใน
การศึกษาตอท่ีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีสังกัดตามหนวยงานตางๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

 
 

78% 

14% 

8% 

สัดสวนความประสงคในการศึกษาตอ 

ไมประสงคท่ีจะศึกษาตอ ประสงคท่ีจะศึกษาตอ อยูระหวางศึกษาตอ 

64% 

18% 

100% 

0% 

18% 

สัดสวนรูปแบบในการเรียนตอ 

ไมประสงคท่ีจะศึกษาตอ ประสงคท่ีจะศึกษาตอและอยูระหวางศึกษาตอ ภาคนอกเวลา ภาคในเวลา 
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 เม่ือพิจารณาความประสงคเร่ืองการศึกษาตอ จําแนกตามหนวยงานตาง  ๆและปการศึกษาท่ีคาดวา
ประสงคจะเร่ิมศึกษาตอในระหวางป พ.ศ. 2563-2567 พบวา 
 

 - คณะครุศาสตร มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีคาดวาประสงคจะเร่ิมศึกษาตอ ปพ.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 มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีคาดวาประสงคจะเร่ิมศึกษาตอ 
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 มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีคาดวาประสงคจะเร่ิมศึกษาตอปพ.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 มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีคาดวาประสงคจะเริ่มศึกษาตอ  
ปพ.ศ. 2563 จํานวน - คน ,  ปพ.ศ. 2564 จํานวน - คน , ปพ.ศ. 2565 จํานวน 1 คน , ปพ.ศ. 2566      
จํานวน  - คน และ ปพ.ศ. 2567 จํานวน - คน 
 - สํานักงานอธิการบดี มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีคาดวาประสงคจะเริ่มศึกษาตอ 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 
 - สถาบันวิจัยและพัฒนามีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีคาดวาประสงคจะเร่ิมศึกษาตอ             
ปพ.ศ. 2563 จํานวน - คน ,  ปพ.ศ. 2564 จํานวน - คน , ปพ.ศ. 2565 จํานวน 1 คน , ปพ.ศ. 2566      
จํานวน - คน และ ปพ.ศ. 2567 จํานวน - คน 
 - สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีคาดวาประสงค      
จะเร่ิมศึกษาตอ ปพ.ศ. 2563 จํานวน - คน ,   ปพ.ศ. 2564 จํานวน 4 คน , ปพ.ศ. 2565 จํานวน - คน ,             
ปพ.ศ. 2566 จํานวน - คน และ ปพ.ศ. 2567 จํานวน - คน 
 - สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีคาดวาประสงคจะเร่ิมศึกษาตอ         
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 มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีคาดวาประสงคจะเร่ิม
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 
 - กลุมตรวจสอบภายใน มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีคาดวาประสงคจะเร่ิมศึกษาตอ              
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 1 คน 
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 ดังตารางท่ี 12 เร่ืองความประสงคเร่ืองการศึกษาตอ ในแตละปพ.ศ.จําแนกตามหนวยงาน 
ตางๆในระหวางป พ.ศ. 2563-2567 

  
 6.ความตองการในดานสมรรถนะการปฏิบัติงานของสายสนับสนุนวิชาการ 
      
 จากการสํารวจพบวาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไดแสดงความตองการ เร่ือง การเพ่ิมพูนสมรรถนะ
การปฏิบัติงาน ผานการเขารวมสัมมนาและประชุมตลอดจนความตองการในการเขารวมการอบรมท่ีจัดโดย
หนวยงานภายนอก และมีความประสงคท่ีตองการใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดอบรมดังน้ี 
  6.1 หัวขอท่ีคาดวาจะประสงคเขารวมสัมมนาและประชุม 
  6.2 หัวขอท่ีคาดวาจะประสงคเขาอบรมจากหนวยงานภายนอก 
  6.3 หัวขอท่ีประสงคใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดอบรมภายใน 
 ซ่ึงการตอบคําถามในสวนน้ีน้ัน ผูตอบเลือกท่ีจะระบุหัวขอท่ีมีความเก่ียวของกับงานประจําท่ีทํา ,
ตําแหนงของตนเองและการเล่ือนระดับสูงข้ึน ตลอดจนการสงเสริมในการทํางานตางๆ รายละเอียดแตละ
หัวขอดังแนบ 
 
 
 
 
 

คณะ 

ความประสงคเร่ืองการศึกษาตอของ 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในแตละปพ.ศ. 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2565 

พ.ศ.
2566 

พ.ศ.
2567 รวม 

คณะครุศาสตร - 2 - - 1 3 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - - - - - - 

คณะวิทยาการจัดการ - - - - - - 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 1 - - 1 

สํานักงานอธิการบดี - 3 5 2 2 12 

สถาบันวิจัยและพัฒนา - - 1 - - 1 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- 
4 - - - 4 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม - - - - - - 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน - - - - - - 

กลุมตรวจสอบภายใน - - - - 1 1 

รวมท้ังส้ิน - 9 7 2 4 22 
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  6.1 หัวขอท่ีคาดวาจะประสงคเขารวมสัมมนาและประชุม 
 

 
 
 

ท่ี หัวขอการสัมมนา/ประชุมท่ีประสงคหรือจะเขารวม

1 เก่ียวกับการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน

2 การพัฒนาบุคลิกภาพ

3 การบริหารธุรกิจ

4 การพัฒนาศักยภาพการทํางาน

5 การเขียนคูมือประเมินข้ึนตําแหนงท่ีสูงข้ึน

6 กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง  ๆและการเพ่ิมศักยภาพดานตาง  ๆเชน ภาษา คอมฯ เปนตน

7 ระเบียงกระทรวงการคลัง

8 มาตราฐานการบัญชีภาครัฐ

9 อบรมหลักสูรมาตรฐานวิชาชีพดานการจัดซ้ือจัดจาง  และการบริหารพัสดุภาครัฐ,  งานคา K

10 อบรมระเบียบพัสดุ

11 ดานระเบียบวาดวยการพัสดุหรือแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานพัสดุ

12 การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

13 ดานพัสดุ

14 การส่ือสาร

15 ดานการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

16 content online

17 content online

18 ดานการตรวจสอบภายใน  กรมบัญชีกลาง

19 ดานการตรวจสอบภายใน

20 ระเบียบพัสดุท่ีเก่ียวกับการออกแบบ ควบคุมงานกอสราง การตรวจรับ

21 การเขียนคูมือการปฏิบัติงาน

22 วิธีการเขียนผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหนงระดับชํานาญการ

23 การคํานวนราคากลางการกอสราง

24 การจัดทํารายงานการประชุม  การเขียนหนังสือราชการ  งานประกันคุณภาพการศึกษา

25 ประชุมการประกันความเส่ียง

26 การอบรมณ Graphic และการใช Office

27 ดานการพัฒนาตนเองท่ีเก่ียวของกับลักษณะของงาน

28 ดานการประชาสัมพันธ

29 การส่ือสารองคกร

30 -

31 หลักในการเขียนรายงานการประชุม

32 ระบบสารบรรณ

33 อบรมจัดทําคูมือฯ

34 ดานการจัดซ้ือจัดจาง

35 การพัฒนาตําแหนงท่ีสูงข้ึน

36 การพัฒนาระบบงบประมาณแนวใหม
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ท่ี หัวขอการสัมมนา/ประชุมท่ีประสงคหรือจะเขารวม

37 ดานประกันคุณภาพการศึกษา

38 วิธีการเขียนรายงานการประชุม แนวทางการจัดทําเลมคูมือ

39 คอมพิวเตอร

40 การจัดทําแผน , การประกันคุณภาพการศึกษา

41 งบประมาณ/การวิจัย

42 วิเทศสัมพันธ

43 ดานนโยบายและแผน

44 การจัดทําแผน

45 การบริหารงานอุดมศึกษาระดับตน (สําหรับผูบริหารสายสนับสนุน)/หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณ/

ฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน/อ่ืน  ๆที่เก่ียวของ

46 การจัดทําแผน

47 ประชุมเก่ียว กับ งานสารบรรณ 

48 Information Technology research 

49 เทคโนโลยีสารสนเทศ

50 การดําเนินงานดานกฏหมายสําหรับนักเรียน นักศึกษาและลูกจางชาวตางประเทศ

51 การจัดสัมนาพัฒนาบุคลากร ภาวะผูนํา มนุษยสัมพันธในการทํางาน 

52 การประยุกตใชเทคโนโลยีสาระสนเทศใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน

53 สัมมนาเทคโนโลยีเก่ียวกับโสตทัศนูปกรณ

54 ระบบเครือขาย

55 คอมพิวเตอรและระบบเครือขาย

56 ภาษาอังกฤษ 

57 ระเบียบพัสดุและอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

58 สัมมนาดานวิชาการ

59 -

60 สัมมนากิจกรรมงานพัฒนานักศึกษา

61 การจัดประชุมออนไลนดวยโปรแกรมและใชเทคโนโลยี 5G

62 เทคโนโลยี AI เพ่ือการทํางานรวมกัน

63 อบรมเก่ียวกับระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานหอพักนักศึกษา

64 เครือขายความรวมมือดานบรรณารักษศาสตร สารสนเทศศาสตร  และเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน WUNCA, PULINET เปนตน

65 ดานระเบียบการคลัง

66 งานดานอาคารสถานท่ี

67 การอบรมสัมมนาเก่ียวกับงานสารบรรณ เทคนิคการปฏิบัติงาน

68 เก่ียวกับบรรณารักษและสารสนเทศ ดานเทคโนโลยี นวัตกรรมใหมๆ

69 ผลงานทางวิชาการ

70 ประชุมเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง

71 การอบรมเก่ียวกับระเบียบ/พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจางฯ

72 เก่ียวกับคอมพิวเตอร หรืองานดานพัสดุ
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ท่ี หัวขอการสัมมนา/ประชุมท่ีประสงคหรือจะเขารวม

73 ดานการใหคําปรึกษา

74 การบริหารจัดการองคกร

75 การเงิน

76 กิจการนักศึกษา

77 ดานพัฒนานักศึกษา

78 การพัฒนานักศึกษา

79 เรื่องการทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา

80 การจัดอบรมการเล่ือนตําแหนงสูงข้ึน

81 การบริหารงานบุคลากรดานตาง  ๆเชน เงินเดือน บํานาญ บําเหน็จ

82 การใชระบบสารบัญในการพัฒนางาน

83 การบริหารทรัพยากรมนุษย

84 ดานทรัพยากรมุนษยหรือเก่ียวของกับงาน

85 งานสัมมนาเก่ียวกับบุคลากร

86 การสัมมนา/ประชุมท่ีสรางศักยภาพและสงเสริมในการทํางาน

87 เก่ียวกับงานจัดซ่ือจัดจาง

88 การประยุกตใชงานโปรแกรมmicrosoft excel  ใหเหมาะสมกับงาน

89 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต

90 คุณธรรมจริยธรรม

91 สัมมนาเรื่องการทําผลงาน

92 เทคโนโลยีและส่ือทางการศึกษา

93 อบรมงานสารบรรณ 

94 อบรมหลักสูตรการเขียนผลงานสายสนับสนุน/หลักสูตรงานสารบรรณทางวิชาการ

95 ทางการศึกษา

96 บริหารจัดการท่ัวไป

97 ประกันคุณภาพการศึกษา /การจัดการประชุม

98 การวิเคาะหกรอบอัตรากําลัง  การเขียนขอผลงานระดับชํานาญการพิเศษ

99 -

100 การจัดการความรู

101 1.การทําผลงานเล่ือนข้ันเล่ือนตําแหนง 2.ดานสารสนเทศ คอมพิวเตอรไอที

102 งานสารบรรณ

103 เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ เพ่ือกาวสูตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน

104 พัสดุ

105 ดานการบัชี

106 การสัมมนาทําผลงานวิชาการ

107 วิจัย

108 การอบรมพัฒนางาน เก่ียวกับการบริหารจัดการสํานักงานคณะ
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ท่ี หัวขอการสัมมนา/ประชุมท่ีประสงคหรือจะเขารวม

109 ดานประกันคุณภาพการศึกษา

110 ดานการจัดการเอกสาร

111 หองปฏิบัติการ

112 หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร

113 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือตําแหนงท่ีสูงข้ึน

114 หองปฏิบัติการ

115 เก่ียวกับงานท่ีทําปจจุบัน

116 เรื่องการทําหนังสือราชการตางๆ

117 คอมพิวเตอร

118 ระบบพลังงานทดแทน, ระบบเช่ือมตอโครงขายไฟฟา, การขับเคล่ือนเครื่องจักรกลไฟฟา, คอนเวอรเตอรกําลังสูง

119 การขอกําหนดตําแหนง

120 งานดานบริหารท่ัวไป /พัสดุ

121 การประกันคุณภาพการศึกษา

122 ดานการวิจัย/การทองเท่ียว

123 ความรูดานการวิจัย

124 อบรมพัฒนาวารสารวิชาการ

125 ดานการวิจัยทางวิทยาศาสตร และสังคมศาสตร 

126 อบรมผูบริหาร

127 อบรมดานการตัดตอ VDo , ตัดตอภาพ

128 อรมรมระเบียบการเงิน

129 เรื่องขอชํานาญการ

130 การเขาสูตําแหนง

131 ดานท่ีเก่ียวกับบรรณารักษและเทคโนโลยีสารสนเทศ

132 บรรณารักษ การพัฒนาหองสมุด

133 ไมมี

134 ดานภาษา

135 อบรมการใชภาษาอังกฤษ

136 ดานคอมพิวเตอร

137 ดานภาษา

138 งานบริการ

139 ดานการบริหารงาน

140 วิศวกรรม

141 เขารวม

142 โสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

143 เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ท่ี หัวขอการสัมมนา/ประชุมท่ีประสงคหรือจะเขารวม

144 งานพัสดุ

145 การพัฒนาบุคลิกภาพ

146 การดําเนินงานของหองสมุดในสถานการณ Covid

147 ดาน IT

148 คอมพิวเตอร

149 การสัมมนา/ประชุมท่ีตรงกับสายงาน

150 ภาษาอังกฤษ

151 วัฒนธรรม/มานุษยวิทยาวัฒนธรรม/ชาติพันธุ/ดนตรีและเพลงพ้ืนบาน

152 ไมทราบแผน/โครงการของมหาวิทยาลัยจึงตอบไมได

153 ระเบียบการเบิกจายและระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง

154 เรื่องการทําการเวปไซต

155 ดานงานบริหารท่ัวไป 

156 งานทะเบียน

157 ภาษาอังกฤษทางดานวิชาการ

158 หลักสูตร
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  6.2 หัวขอท่ีคาดวาจะประสงคเขาอบรมจากหนวยงานภายนอก 
 

 
 
 

ท่ี หัวขอท่ีคาดวาจะประสงคเขาอบรมจากหนวยงานภายนอก

1 การพัฒนางานเก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติอยู

2 การอบรมเก่ียวกับการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน

3 การเงิน การบัญชี

4 การจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิตของมหาวิทยาลัย

5 โครงการพัฒนาหัวหนางาน หลักสูตรผูบริหารระดับตน

6 กม. ระเบียบ ใหมๆ

7 ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการทํางาน

8 มาตราฐานการบัญชีภาครัฐ

9 อบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพดานการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ, งานคา K

10 อบรมระเบียบพัสดุ

11 โครงการฝกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพดานการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

12 อบรมผูบริหารระดับกลาง (นบก.)

13 อบรมเรื่องระเบียบพัสดุทางดานกฎหมาย

14 ดานกฎหมาย ภาษีและส่ิงแวดลอม

15 ดานทักษะวิชาชีพแบบนําสมัย

16 content online

17 content online

18 กรมบัญชีกลาง

19 ดานการตรวจสอบภายใน

20 การออกแบบสถาปตยกรรม การออกแบบขุมขนเมือง แนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน

21 การอบรมการเขียนหนังสือราชการ และ รายงานการประชุม

22 เทคนิคการเขียนผลงานและพัฒนางานเพ่ือขอกําหนดตําแหนง

23 การกําหนดราคากลางงานกอสรางอาคาร

24 การเขียนรายงานการประชุม

25 อบรมขอสงสัยเก่ียวกับระเบียบพัสดุ

26 การอบรมเก่ียวกับดานกราฟค

27 การอบรมท่ีเก่ียวของกับงานประชาสัมพันธ

28 ดานการประชาสัมพันธ การปฏิบัติงานราชการ

29 การส่ือสารภาพลักษณองคกร

30 อบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง  (บบสส.) 

31 การจัดซ้ือ/จาง เก่ียวกับการทํางาน

32 ระบบสารบรรณ

33 ระบบการจัดซ้ือจัดจางและงานพัสดุภาครัฐฯ

34 พัสดุ

35 การพัฒนาหลักสูตรผูบริหารระดับตน

36 การปรับตัวและอํานวยการเปล่ียนแปลง
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ท่ี หัวขอท่ีคาดวาจะประสงคเขาอบรมจากหนวยงานภายนอก

37 ดานประกันคุณภาพการศึกษา

38 การอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและมหาวิทยาลัย

39 คอมพิวเตอร

40 การจัดทําแผน , การประกันคุณภาพการศึกษา

41 งบประมาณ

42 วิเทศสัมพันธ

43 ดานนโยบายและแผน

44 การพัฒนาแผน

45 การอบรมการวิจัยในมนุษย/การอบรมอ่ืนท่ีเก่ียวของกับกระบวนการงบประมาณ/การบริหารสถาบันอุดมศึกษา

46 การบริหารงบประมาณ

47 การจัดเก็บเอกสารภายนอก-ใน  งานสารบรรณ 

48 Information Technology 

49 -

50 ดานวิเทศสัมพันธ

51 การคิดสรางสรรคและนวัตกรรม ภาวะผูนํา

52 การประยุกตใชเทคโนโลยีสาระสนเทศใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน

53 สัมมนาทางนวัตกรรมเเละเทคโนโลยีการศึกษา

54 ระบบเครือขาย

55 คอมพิวเตอรและระบบเครือขาย

56 -

57 ระเบียบพัสดุและอ่ืนๆท่ีเก่ียวของในงาน

58 บริการการศึกษาและบริการวิชาการ

59 -

60 การอบรมเครือขายงานกิจการนักศึกษา

61 การจัดทําส่ือออนไลน และการบันทึกตัดตอวิดีโอ

62 การสรางนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู

63 อบรมระบบสารสนเทศ

64 หลักสูตร การบริหารงาน อุดมศึกษาระดับตน (สําหรับผูบริหารสายสนับสนุน) 

65 ระเบียบการเบิกจายหนวยงานราชการ

66 ระเบียบเก่ียวกับงานอาคารสถานท่ี

67 การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ

68 นวัตกรรมเก่ียวกับบรรณารักษ เชน งาน  wanka

69 การวิจัยและการทําคูมือ

70 การประชุมเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง

71 ระเบียบ/พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจางฯ

72 พัสดุ
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ท่ี หัวขอท่ีคาดวาจะประสงคเขาอบรมจากหนวยงานภายนอก

73 ดานการใหคําปรึกษา

74 ระเบียบ พัสดุ ระเบียบตาง  ๆท่ีเก่ียวคอง

75 ระเบียบการเบิกจายเงิน

76 กิจการนักศึกษา

77 กิจกรรม

78 การพัฒนานักศึกษา

79 เรื่องการทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา

80 การข้ึนสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน

81 กฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวของตาง  ๆท่ีมีการพัฒนาหรือปรับปรุง ซ่ึงเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน

82 การบริหารงานเพ่ือการพัฒนาองคกร

83 การบริหารทรัพยากรมนุษย

84 ดานทรัพยากรมนุษย

85 อบรมดานบุคลากร

86 การอบรมท่ีเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาความรูความสามารถตอการปฏิบัติงาน

87 เก่ียวกับงานพัสดุ

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 , การจัดทําตัวช้ีวัดของแผน

99 -

100 การจัดการความรู

101 1.การทําผลงานเล่ือนข้ันเล่ือนตําแหนง 2.ดานสารสนเทศ คอมพิวเตอรไอที

102 งานสารบรรณ/กิจการนักศึกษา

103 การขับเคล่ือนงานประจําสูงานวิจัย R2R

104 พัสดุ

105 การบัญชี

106 อบรมทําผลงานวิชาการ

107 งานสารบรรณ

108 การพัฒนางานประจําของตนเอง
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ท่ี หัวขอท่ีคาดวาจะประสงคเขาอบรมจากหนวยงานภายนอก

109 การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทําแผน

110 ดานบริหาร

111 หองปฏิบัติการ

112 หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร

113 ความรูทางดานการเงินและการเบิกจาย

114 หองปฏิบัติการ

115 เก่ียวกับงานท่ีทํา

116 ดานพัสดุ

117 คอมพิวเตอร

118 EECON, EENET, ICEM, iEECON

119 การพัฒนาตําแหนง

120 อบรมงานดานบริหารท่ัวไป

121 การจัดการทรัพยสินทางปญญา คุมครองสิทธิผลงานของนักวิจัย 

122 การวิจัยดานการทองเท่ียว

123 อบรมการศึกษาระบบ nriis ของ สกสว.

124 การพัฒนาวารสาร, การเขียนบทความวิชาการ

125 การอบรมดานการวิจัย และการบริหารงาน

126 การอบรมหลักสูตรผูบริหาร

127 อบรมดานการตัดตอ VDo , ตัดตอภาพ

128 ระเบียบการเบิกจาย

129 การจัดทําคูมือขอชํานาญการ

130 เก่ียวกับการใชเทคโนโลยี

131 ดานท่ีเก่ียวกับบรรณารักษและเทคโนโลยีสารสนเทศ

132 บรรณารักษ การพัฒนาหองสมุด

133 ไมมี

134 ดานภาษา/ดานการจัดทําแผนตาง  ๆ

135 อบรมการส่ือสารเพ่ือบริการ

136 ดานงานสารบรรณ

137 ดานบรรณารักษ

138 งานบริการ

139 ดานการบริหารงาน

140 วิศวกรรม/การบริหาร

141 เก่ียวกับ เทสโนโลยีระบบภาพและเสียง

142 โสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

143 เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ท่ี หัวขอท่ีคาดวาจะประสงคเขาอบรมจากหนวยงานภายนอก

144 งานพัสดุ

145 วางเเผนเกษียณรวย ดวยหุนเเละกองทุนรวม

146 -

147 ดาน IT

148 คอมพิวเตอร

149 การอบรมท่ีตรงกับสายงาน

150 ดานคอมพิวเตอร

151 วัฒนธรรม

152 หลักสูตรการจัดการพิพิธภัณฑ (อบรมระยะส้ัน) กรมศิลปากร

153 การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

154 การทําเวบไซต

155 -

156 งานทะเบียน 

157 การประเมินผลการศึกษา

158 การเขาสูตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ
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  6.3 หัวขอท่ีประสงคใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดอบรมภายใน 
 

 
 
 

ท่ี หัวขอท่ีประสงคใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดอบรมภายใน

1 เก่ียวกับการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน

2 การอบรมเตรียมความพรอมสูระดับท่ีสูงข้ึน

3 การเงิน การบัญชี

4 ดานคอมพิวเตอร

5 ทักษะดานคอมพิวเตอร 

6 การเพ่ิมศักยภาพดานตางไปท่ีจําเปน

7 ระเบียบ/วิธี ท่ีเก่ียวกับการทํางาน

8 การใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft office

9 งานตัดซ้ือจัดจาง

10 ระเบียบพัสดุ

11 การใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารเบ้ืองตน

12 เทคนิคการเขียนประเมินคางาน/การวิเคราะหงาน/การประเมินผลตามแผนงาน

13 ดานเขียนหนังสือทางราชการ

14 อบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน,ทักษะการส่ือสารและการทํางานเปนทีม,การบริหารจัดการเวลาและการทํางาน

15 ดานชองทางการพัฒนาวิชาชีพ

16 การสรางส่ือ ออนไลน

17 การสรางส่ือ ออนไลน

18 การกําหนดตําแหนงทางวิชาการ

19 ดานการเงิน ดานพัสดุ สิทธิประโยชนเก่ียวกับประกันสังคม

20 บทบาทและหนาท่ีของกรรมการตางๆท่ีเก่ียวกับการจัดจางเหมา กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม

21 การเขียนคูมือการปฏิบัติงาน

22 วิธีการเขียนผลงานเพ่ือขอกําหนดตําแหนงระดับชํานาญการ

23 โครงการกิจกรรมสนับสนุนเพ่ือเรงการเติบโตของธุรกิจนวัตกรมมรายใหมสําหรับอุตสาหากรรมเปาหมายของประเทศ

24 การใหการบริการ  service  mind

25 อบรมขอสงสัยเก่ียวกับการปฏิบัติงานดานพัสดุ

26 เก่ียวกับการพัธณาการรวมมือของบุคลากร

27 การอบรมท่ีเก่ียวของกับงานประชาสัมพันธ

28 ดานการประชาสัมพันธ การปฏิบัติงานราชการ

29 การส่ือสารภาพลักษณองคกร

30 จิตสํานึกรักองคกร

31 การเขียนรายงานการประชุม

32 การส่ือสารดวยความคิดและพฤติกรรมเชิงบวก

33 ระบบการจัดซ้ือจัดจางและงานพัสดุฯ

34 พัสดุ

35 ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร

36 การพัฒนาการส่ือสารในองคกร
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ท่ี หัวขอท่ีประสงคใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดอบรมภายใน

37 พัฒนาบุคลากร

38 ระเบียบการขาด การลา มาสาย เเละสิทธ์ิตาง  ๆของ พม.

39 การจัดการเน็ตเวิรค

40 การพัฒนาตําแหนงงานท่ีสูงข้ึน

41 การวิจัย

42 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

43 ดานนโยบายและแผน

44 นโยบายและแผน

45 ฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

46 การวิเคราะหงบลงทุน

47 อบรมภาษาอังกฤษ ข้ันพ้ืนฐาน 

48 Information Technology research 

49 -

50 ดานการข้ึนตําแหนง

51 มนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีม

52 การประยุกตใชเทคโนโลยีสาระสนเทศใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน

53 สัมมนาทางนวัตกรรมเเละเทคโนโลยีการศึกษา

54 ภาษาอังกฤษ และจีน

55 คอมพิวเตอรและระบบเครือขาย

56 -

57 ตามมหาวิทยาลัยฯกําหนดหรือจัดอบรมท่ีเก่ียวของ

58 อบรม ก่ียวของกับการวางแผนโครงการแนะแนวการศึกษา

59 -

60 อบรมดานคอมพิวเตอร ภาษา

61 การจัดทําส่ือการเรียนการสอนออนไลน และการจัดทําหองบันทึกส่ือการเรียนการสอน และหองเรียนออนไลนการเทรนน่ิงออนไลน

62 ป 2563

63 อบรมระบบสารสนเทศ

64 หลักสูตร การบริหารงาน อุดมศึกษาระดับตน (สําหรับผูบริหารสายสนับสนุน) 

65 การปรับตัวในการทํางานหลังวิกฤต โคโลนาไวรัส19

66 ระเบียบงานอาคารสถานท่ี

67 การใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน

68 เก่ียวกับงานสารบรรณและและการใชเทคโนโลยีใหมๆ

69 อบรมภาษาอังกฤษ

70 การประชุมเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง

71 วิธีการ ระเบียบ/พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจางฯ

72 พัสดุ
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ท่ี หัวขอท่ีประสงคใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดอบรมภายใน

73 ดานเทคโนโลยีใหมีประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน

74 ระเบียบพัสดุ ระเบียบ อ่ืน  ๆท่ีเก่ียวคอง

75 ระเบียบการเบิกจายเงิน

76 กิจการนักศึกษา

77 กิจกรรม

78 การพัฒนานักศึกษา

79 การพัฒนานักศึกษา

80 อบรมพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เก่ียวกับกฎระเบียบตางๆ

81 การอบรมตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามท่ีปฏิบัติงานท่ีประเมินเพ่ือเล่ือนคาตอบแทน

82 หลักการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ และเกิดผลประโยชนสูงสุดแกองคกร

83 เทคโนโลยีในสนับสนุนการทํางาน

84 ดานทรัพยากรมนุษยและท่ีเก่ียวของกับการทํางาน

85 อบรมดานการปฏิบัติงานในหนาท่ี

86 อบรมดานการกาวสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน

87 ซ้ือจางพัสดุ

88 การใชงานโปรแกรม excel  advance

89 การใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปตาง เๆพ่ือนการจัดการเรียนการสอนออนไลน

90 คุณธรรมจริยธรรม

91 อบรทการทําผลงานเล่ือนวิทยะฐานะ

92 การประกันคุณภาพ

93 งานสารบรรณ

94 งานสารบรรณ/บริหารจัดการ. 

95 ทางการศึกษา

96 การบริหาร

97 ประกัน

98 การเขียนขอตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ

99 IT

100 การจัดการความรู

101 1.การทําผลงานเล่ือนข้ันเล่ือนตําแหนง 2.ดานสารสนเทศ คอมพิวเตอรไอที

102 งานสารบรรณ

103 เทคนิคการเขียนขอผลงานวิจัย R2R

104 พัสดุ

105 การบัญชี

106 เรื่องทําผลงานวิชาการ

107 งานประกัน

108 การทํางานวิชา/การทําคุมือปฏิบัติงาน
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ท่ี หัวขอท่ีประสงคใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดอบรมภายใน

109 ประกันคุณภาพการศึกษา

110 ดานบริหาร

111 หองปฏิบัติการ

112 หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร

113 การพัฒนาบุคลากรตามสายงาน

114 หองปฏิบัติการ

115 เก่ียวกับงานท่ีทํา

116 การทําหนังสือราชการ

117 คอมพิวเตอร

118 งานวิจัยดานพลังงานและวิศวกรรม

119 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส

120 งานบริหารท่ัวไป /พัสดุ

121 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย สําหรับเจาหนาท่ี

122 เทคนิคการสืบคนขอมูลงานวิจัยจากฐานขอมูลตางๆ

123 อบรมเรื่องระเบียบพนักงานมหาวิทยาลัย

124 -

125 จริยธรรมในมนุษย

126 ไมมี

127 อบรมดานการตัดตอ VDo , ตัดตอภาพ

128 การเงิน

129 หลักการทําวิจัยเก่ียวกับตําแหนงงาน

130 การเขาสูตําแหนง

131 ดานภาษาอังกฤษ

132 บรรณารักษ การพัฒนาหองสมุด

133 ไมมี

134 -

135 อบรมภาษาอังกฤษ

136 ดานภาษาอังกฤษ

137 ภาษา, คอมพิวเตอร

138 งานบริการ

139 ดานภาษาอังกฤษ

140 วิศวกรรม

141 เก่ียวกับสารสนเทศทางการศึกษา

142 โสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

143 เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
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5.2 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  
     จําแนกตามรายบุคคล 
 

 ในการกําหนดคาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ จําแนกตาม
รายบุคคลน้ี มอบใหคณะดําเนินการจัดทําคาเปาหมายฯ ท้ังน้ีมีรายละเอียดของขอมูลรายบุคคล ท่ีคณะตางๆ
รวบรวมและจัดสงมา สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประกอบดวย ช่ือ นามสกุล ประเภทบุคลากร     
ปพ.ศ.ท่ีพัฒนาบุคลากร ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตามระดับตําแหนงทางวิชาการ และสาขาของ
ตําแหนงทางวิชาการน้ัน  ๆ ซ่ึงจําแนกตามคณะ ดังตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี หัวขอท่ีประสงคใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดอบรมภายใน

144 งานพัสดุ

145 การบริหารการเงินสวนบุคคล (Personal Literacy)

146 -

147 ดาน IT

148 คอมพิวเตอร

149 การอบรมท่ีตรงกับสายงาน

150 ภาษาอังกฤษ

151 วัฒนธรรมทองถ่ิน/ดนตรีและบทเพลงทองถ่ิน

152 การเขียนแผนงาน

153 การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

154 การทําเวบไซต

155 อบรมเก่ียวกับงานบริหารท่ัวไป 

156 งานทะเบียน 

157 การประเมินผลการศึกษา

158 การเขาสูตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษ
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ตารางที่ 13 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ คณะครุศาสตร  
จําแนกรายบุคคล 
 

 
 

คํา

นํา

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

1 นางสาว นงเยาว อุทุมพร P

2 นาย นิธิภัทร บาลศริ P

3 นางสาว ปนัดดา ย้ิมสกุล

4 นาง สมจินตนา จิรายุกุล

5 นาย สุทธิชัย ฉายเพชรากร P

6 นางสาว สุธิดารัตน มัทธวรัตน

7 นาย กริช ภัทรภาคนิ P

8 นาย เกษมสันต รุทธ์ิอมร P

9 นางสาว ขนิษฐา แนนอุดร P

10 นางสาว จีรภัทร อาดนารี P

11 นางสาว ชยาภา ดารายน P

12 นางสาว ญาณีรัตน ชวยโสม P

13 นาย ณรงคพล เอ้ือไพจิตรกุล P

14 นางสาว ณัฐธิดา เขียวบานยาง P

15 นาย ณัฐวัฒน ฐิตวัฒนา P

16 นางสาว ณิชชา ชํานิยนต P

17 นาย ธิติพงศ วุฒิศาสตร P

18 นางสาว ธีระนันท ธีระธนากร P

19 นาง นันทสิรี บูรณศกัด์ิสถิตย P

20 นางสาว นิภาภรณ คําเจริญ P

21 นาย บุญดี รุงเรืองมณีรัตน

22 นาย ประพันธ สหพัฒนา P

23 นาย ปรีชา ธนะวิบูลย P

24 นางสาว ปญจลักษณ ถวาย P

25 นางสาว ปณฑมาศ ผดุงชอบ P

26 นางสาว ปทมา ย้ิมสกุล P

27 นางสาว พงษพัชรินทร พุธวัฒนะ P

28 นางสาว ภัทราภรณ ชอยหิรัญ P

29 นางสาว วรรณนภา โพธ์ิผลิ P

30 นางสาว วาสนา สังขพุม P

31 นางสาว วาสิณี จิรสิริ P

32 นางสาว วินัยธร วิชัยดิษฐ P

33 นางสาว วิมลวรรณ ขอบเขต P

34 นาย สมชาย ศรีรักษ P

35 นาย สมิทธ์ิ เจือจินดา P

36 วาท่ีร.ต. สุชาติ คุมสุทธ์ิ P

37 นาย สุเทียม เครือวัลย P

38 นางสาว สุธิดา ชาญวารินทร P

39 นางสาว อริสรา จุลกิจวัฒน P

40 นาย อิทธิวัฒน โตเจริญนิรัติศยั

ขาราชการ

ขาราชการ

คณิตศาสตร

พนักงานมหาวิทยาลัย จิตวิทยา

พนักงานมหาวิทยาลัย หลักสูตรและการสอน

พนักงานมหาวิทยาลัย เคมี

พนักงานมหาวิทยาลัย คณิตศาสตร

ชีววิทยา , การสอนวิทยาศาสตร

สาขาวิชาท่ีขอกําหนดตําแหนงตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง

การวัดและประเมินผลการศกึษา

การวิจัยและการศกึษา

ท่ี ช่ือ สกุล ประเภทบุคลากร

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567

ขาราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

ขาราชการ

ขาราชการ

ขาราชการ

จิตวิทยาการศกึษา

เกษียณอายุราชการ 2564

เกษียณอายุราชการ 2564

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร (กําลังศกึษา)

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

คณิตศาสตร

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

คอมพิวเตอรศกึษา

เทคโนโลยีการศกึษา

 วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม / ส่ิงแวดลอมศกึษา

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

คอมพิวเตอรศกึษา

เทคโนโลยีการศกึษา

ฟสิกส

พนักงานมหาวิทยาลัย ประวัติศาสตร

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ

คอมพิวเตอรศกึษา

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

ภาษาอังกฤษ

พระพุทธศาสนา

ภาษาไทย

การสอนภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร , ชีววิทยา , วิทยาศาสตรศกึษา

ภาษาอังกฤษ

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

หลักสูตรและการสอน (เกษียณป 2564)

หลักสูตรและการสอน

คอมพิวเตอรศกึษา

เทคโนโลยีการศกึษา

จิตวิทยาการศกึษา

การสอนสังคมศกึษา

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย ประวัติศาสตร

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย
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คํา

นํา

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

41 นาย เอกลักษณ กนกกากร P

42 นาย ทรงรัฎต ชอุมดวง P

43 นางสาว ปองรัก รังษีวงศ P

44 นาย จิระพงศ ฉันทพจน P

45 นาง วารุณี นาวัลย P

46 นางสาว โชติรส สุทธิประเสริฐ P

47 นาย ภัทรพล พรหมมัญ P

48 นางสาว ณัฐชนัญ เสริมศรี P

49 นางสาว นํ้าออย สุขเสนา P

50 นางสาว ณัฐนันท มั่นคง

51 นางสาว ดวงใจ รุงเรือง

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

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย

คอมพิวเตอรศกึษา

กลุมการศกึษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

อยูระหวางขอตําแหนงทางวิชาการ ผศ.การศกึษา

การศกึษาปฐมวัย

รวม

พนักงานมหาวิทยาลัย คณิตศาสตร

คอมพิวเตอรศกึษา

การศกึษาปฐมวัย

คอมพิวเตอรศกึษา

การศกึษาปฐมวัย

การศกึษาปฐมวัย

กลุมการศกึษา สาขาวิชาคอมพิวเตอรศกึษา

สาขาวิชาท่ีขอกําหนดตําแหนงท่ี ช่ือ สกุล ประเภทบุคลากร

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567

ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง
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ตารางที่ 14 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จําแนกรายบุคคล 
 

 
 

คํา

นํา

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

1 นาย ทองเจือ เขียดทอง P

2 นาง ธญวรรณ กาคํา P

3 นางสาว พัฒนา ศรีสุรักษ P

4 นางสาว อรนุช รอยแกว P

5 นางสาว นิศากร เพ็ญสมบูรณ P

6 นางสาว ชมพูนุท ถาวรวงศ P

7 นางสาว นพรัตน ปญญาดิลกพงศ P

8 นางสาว เพ็ญพิสุทธ์ิ ศริิ P

9 นางสาว จิรดา เอ้ือศริิวัฒนชัย P

10 นาง วิลดา ศรีทองกุล P

11 นาย วีรชัย อําพรไพบูลย P

12 นาย สมเกียรติ เกียรติกําจายขจร P

13 นาง พิมพงา เพ็งนาเรนทร P

14 นางสาว กุลจิรพัส บุษกลธนาวรัตน P

15 นาย เชษฐา ทรัพยเย็น P

16 นางสาว ศริิกุล บัวแกว P

17 นาย วัชรพล ยงวณิชย P

18 นาย ชัยมงคล สุพรมอินทร P

19 นางสาว สุรียพร สลับสี P

20 นาง จันทนา อินทฉิม P

21 นาย พงษพัต วัฒนพงศศริิ P

22 นาย สรณา อนุสรณทรางกูร P

23 นาย จักรพันธ  พรมฉลวย P

24 นาย วงศกร เพ่ิมผล P

25 นาย วิฆนาย  ดีสุวรรณ P

26 นางสาว กฤติกา ชูผล P

27 นางสาว นวพร ธานีวัฒน P

28 นางสาว กัลยรัตน กล่ินสุวรรณ P

29 นางสาว รสริน  ดิษฐบรรจง P

30 นาย วาริด เจริญราษฎร P

31 นางสาว วิชุดา พรายยงค P

32 นางสาว อนุสรา ศรีวิระ P

33 นางสาว กมลชนก ธรรมมิกะ P

34 นาย อรรถชัย วงศอุดมมงคล P

35 นาย ศลิปชัย  ลีลิตธรรม P

36 นาง ธนารัตน อนุวัฒนปรีชา P

37 นาย ยุทธศกัด์ิ ดีอราม P

38 นางสาว รุงรัตน ธนบดีธาดา P

39 นางสาว ชาดา บุนนาค P

40 นาง อามีนะฮ เบ็ญสะอาด P

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาไทย

กฏหมายมหาชน

พนักงานมหาวิทยาลัย นิติศาสตร

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาไทย

รัฐประศาสนศาสตร

พนักงานมหาวิทยาลัย การพัฒนาสังคม

พนักงานมหาวิทยาลัย การพัฒนาสังคม

พนักงานมหาวิทยาลัย ปรัชญาและศาสนา

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาจีน

พนักงานมหาวิทยาลัย รัฐประศาสนศาสตร

พนักงานมหาวิทยาลัย รัฐศาสตร/สังคมศาสตร/รัฐประศาสนศาสตร

พนักงานมหาวิทยาลัย รัฐศาสตร

ภาษาอังกฤษ

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ท่ี ช่ือ สกุล ประเภทบุคลากร

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567

สาขาวิชาท่ีขอกําหนดตําแหนงตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง

ขาราชการ ประยุกตศลิป

ขาราชการ ภาษาอังกฤษ

ขาราชการ ภาษาอังกฤษ/การส่ือสารระหวางวัฒนธรรม

ขาราชการ ภาษาอังกฤษ

ขาราชการ ทัศนศลิป

พนักงานมหาวิทยาลัย รัฐประศาสนศาสตร

พนักงานมหาวิทยาลัย รัฐประศาสนศาสตร

พนักงานมหาวิทยาลัย รัฐประศาสนศาสตร

พนักงานมหาวิทยาลัย รัฐประศาสนศาสตร

พนักงานมหาวิทยาลัย รัฐประศาสนศาสตร

พนักงานมหาวิทยาลัย กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

พนักงานมหาวิทยาลัย นิติศาสตร

พนักงานมหาวิทยาลัย

ภาษาจีน

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาจีน

กฎหมายระหวางประเทศ

พนักงานมหาวิทยาลัย
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คํา

นํา

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

41 นางสาว ชนิดา จันทรงาม P

42 นางสาว ณัฐพร เพ็ชรเรือง P

43 นางสาว สุนันทา เกตุเหล็ก P

44 นางสาว พิมพวิภา บุรวัฒน P

45 นาย องอาจ มากสิน P

46 น.ส พัณณภัสสร ภัทธภาสิทธ์ิ P

47 น.ส อรนุช สมคะเน P

48 นาย ชาคริต เกตุเรืองโรจน P

49 นาย แสนชัย ลิขิตธีรวุฒิ P

50 นาย ไชยสิทธ์ิ ชาญอาวุธ P

51 นาย ศรัณย สรรพศริิ P

52 นาย ปณณธร สมสรวย P

53 น.ส ณัฐกาญ ธีรบวรกุล P

0 0 0 0 5 15 0 1 16 1 3 7 1 1 3

พนักงานมหาวิทยาลัย ทัศนศลิป

รวม

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย ทัศนศลิป

พนักงานมหาวิทยาลัย ทัศนศลิป

นาฏศลิป

พนักงานมหาวิทยาลัย ทัศนศลิป

พนักงานมหาวิทยาลัย นาฏศลิป

พนักงานมหาวิทยาลัย นาฏศลิป

พนักงานมหาวิทยาลัย นาฏศลิป

พนักงานมหาวิทยาลัย ออกแบบนิเทศศลิป

พนักงานมหาวิทยาลัย ออกแบบนิเทศศลิป/ออกแบบดิจิทัล

พนักงานมหาวิทยาลัย ออกแบบนิเทศศลิป

พนักงานมหาวิทยาลัย ออกแบบนิเทศศลิป

พนักงานมหาวิทยาลัย ออกแบบนิเทศศลิป

สาขาวิชาท่ีขอกําหนดตําแหนงตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนงท่ี ช่ือ สกุล ประเภทบุคลากร

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567
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ตารางที่ 15 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 
จําแนกรายบุคคล 

 

คํา

นํา

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

1 นาย จิระพงค เรืองกุน พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6802 บริหารธุรกิจ 680202 การจัดการทรัพยากรมนุษย

2 นางสาว นุชรา แสวงสุข พนักงานมหาวิทยาลัย √ 9151 การทองเท่ียวและการโรงแรม 915102 การจัดการทองเท่ียว

3 นางสาว สุวรรณา นาถนวผดุง พนักงานมหาวิทยาลัย √ 9151 การทองเท่ียวและการโรงแรม 915102 การจัดการทองเท่ียว

4 นาง ภัทรา สุขะสุคนธ ขาราชการ √ 6802 บริหารธุรกิจ 680214 การตลาด

5 นาย วัฒนชัย ชูมาก ขาราชการ √ 9151 การทองเท่ียวและการโรงแรม 915102 การจัดการทองเท่ียว

6 นางสาว วสุธิดา นักเกษม พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6802 บริหารธุรกิจ 680201 การจัดการ

7 นาย บุญชู สงวนความดี พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6802 บริหารธุรกิจ 680201 การจัดการ

8 นางสาว พิชาพัทธ งามสิน พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6802 บริหารธุรกิจ 680201 การจัดการ

9 นางสาว ธมนวรรณ เฟองประยูร พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6802 บริหารธุรกิจ 680208 การจัดการหวงโซอุปทานและโลจิสติกส

10 นางสาว บัณฑิตา สุขเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6802 บริหารธุรกิจ 680208 การจัดการหวงโซอุปทานและโลจิสติกส

11 นาย ภูธร กอดแกว พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6803 บริหารธุรกิจ 680214 การตลาด

12 นาย พูนลาภ ประสงคเงิน พนักงานมหาวิทยาลัย √ 9151 การทองเท่ียวและการโรงแรม 915102 การจัดการทองเท่ียว

13 นางสาว กานตรวี วิโรจนวรรณ วรรณปยะรัตน พนักงานมหาวิทยาลัย √ 9151 การทองเท่ียวและการโรงแรม 915104 การจัดการโรงแรม

14 นาง อารยา เกียรติกอง พนักงานมหาวิทยาลัย √
6802 บริหารธุรกิจ 680204 การจัดการขอมูลสารสนเทศ              

หรือระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

15 นางสาว ธัญพร ศรีดอกไม พนักงานมหาวิทยาลัย √
6802 บริหารธุรกิจ 680204 การจัดการขอมูลสารสนเทศ             

หรือระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

16 นาย ณฐวัฒน คณารักสมบัติ พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6105 นิเทศศาสตร

17 นาย ธัชกร วงษคําชัย พนักงานมหาวิทยาลัย √
6802 บริหารธุรกิจ 680204 การจัดการขอมูลสารสนเทศ

หรือระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

18 นางสาว ขนิษฐา สวัสด์ิชัย พนักงานมหาวิทยาลัย √
1806 เทคโนโลยีสารสนเทศ 180607 ระบบสารสนเทศ

หรือ180608ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร

19 นางสาว นิชาภา พิมพสุต พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6802 บริหารธุรกิจ 680214 การตลาด

20 นาย วรพจน แสงอรามรุงโรจน พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6802 บริหารธุรกิจ 680207 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ

21 นาย มงคล เทียมถนอม พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6802 บริหารธุรกิจ 680214 การตลาด

22 นาย พิสิษฐ ศรีอพิชัย พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6802 บริหารธุรกิจ 680208 การจัดการหวงโซอุปทานและโลจิสติกส

23 นางสาว ประทับใจ อภิสิทธ์ิสุขสันติ พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6802 บริหารธุรกิจ 680204 การจัดการขอมูลสารสนเทศ

หรือระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

24 นางสาว ฎายิน พรยุทธพงศ พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6801 การบัญชี

25 นางสาว สุวรรณา รุจิโมระ พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6801 การบัญชี

26 นาย สุรศกัด์ิ ชัยชิตาทร พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6801 การบัญชี

27 นางสาว พรทิพย มโนดํารงสัตย พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6801 การบัญชี

28 นางสาว จุฑามาศ ศรีรัตนา พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6105 นิเทศศาสตร

29 นางสาว นิรมล บางพระ พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6105 นิเทศศาสตร

30 นาย จิระพงค เรืองกุน พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6802 บริหารธุรกิจ 680202 การจัดการทรัพยากรมนุษย

31 นาย กรวิทย ตายกระทึก พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6802 บริหารธุรกิจ 680214 การตลาด

32 นางสาว เบญริสา ตันเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6105 นิเทศศาสตร

33 นางสาว พิมพชญา ฟกเปยม พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6105 นิเทศศาสตร

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

35 นาย อนุชิต จันทรโรทัย พนักงานมหาวิทยาลัย √ 9151 การทองเท่ียวและการโรงแรม 915104 การจัดการโรงแรม

36 นางสาว จริยา ตันติวราชัย พนักงานมหาวิทยาลัย √ 9151 การทองเท่ียวและการโรงแรม 915104 การจัดการโรงแรม

37 นางสาว ณพร เจียมโฆสิต พนักงานมหาวิทยาลัย √ 9151 การทองเท่ียวและการโรงแรม 315104 การจัดการโรงแรม

38 นาย กมลศกัด์ิ วงศศรีแกว พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6103 เศรษฐศาสตร

39 นางสาว พัชราภา เอ้ืออมรวนิช พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6105 นิเทศศาสตร

40 นาย ประพัฒน เขียวประภัสสร พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6802 บริหารธุรกิจ 680202 การจัดการทรัพยากรมนุษย

ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนงท่ี ช่ือ สกุล ประเภทบุคลากร

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567

สาขาวิชาท่ีขอกําหนดตําแหนง
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ตารางที่ 16 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร ดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จําแนกรายบุคคล 
 

 
 

 
5.2 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก 
     จําแนกตามรายบุคคล 
 

 ในการกําหนดคาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก จําแนกตาม
รายบุคคลน้ี มอบใหคณะดําเนินการจัดทําคาเปาหมายฯ ท้ังน้ีมีรายละเอียดของขอมูลรายบุคคล ท่ีคณะตางๆ
รวบรวมและจัดสงมา สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประกอบดวย ช่ือ นามสกุล ประเภทบุคลากร 

คํา

นํา

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

41 นางสาว อรวรรณ ลีลาเกียรติวนิช พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6802 บริหารธุรกิจ 680201 การจัดการ

42 นางสาว ลลิตา พวงมหา พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6105 นิเทศศาสตร

43 นาง ชมพรรณ รักษศรีทอง พนักงานมหาวิทยาลัย √ 9151 การทองเท่ียวและการโรงแรม 915102 การจัดการทองเท่ียว

44 นาย วสุรัตน ดวงสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6802 บริหารธุรกิจ 680208 การจัดการหวงโซอุปทานและโลจิสติกส

45 นางสาว จีรภา ประยูรศกัด์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6802 บริหารธุรกิจ 680204 การจัดการขอมูลสารสนเทศหรือระบบ

สารสนเทศเพ่ือการจัดการ

46 นางสาว กัลยานี เล่ืองสุนทร พนักงานมหาวิทยาลัย √ 6802 บริหารธุรกิจ 680204 การจัดการขอมูลสารสนเทศหรือระบบ

สารสนเทศเพ่ือการจัดการ

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

ป 2565 ป 2566 ป 2567

สาขาวิชาท่ีขอกําหนดตําแหนงตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนงท่ี ช่ือ สกุล ประเภทบุคลากร

ป 2563

ตําแหนง

ป 2564

รวม

คํา

นํา

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

1 นาย ณภัทรกฤต จันทรวงศ พนักงานมหาวิทยาลัย P วิทยาการคอมพิวเตอร

2 นาย เกรียง กิจบํารุงรัตน พนักงานมหาวิทยาลัย P สถิติ

3 นาย ประสิทธ์ิ ภูสมมา พนักงานมหาวิทยาลัย P เทคโนโลยีไฟฟา

4 นาย อัครกิตต์ิ ไชยธนกุลวัฒน พนักงานมหาวิทยาลัย P วิศวกรรมไฟฟา

5 นาย ประยุทธ นิสภกุล พนักงานมหาวิทยาลัย P เทคโนโลยีไฟฟา

6 นาย ภูกิจ คงเปยม พนักงานมหาวิทยาลัย P วิทยาการคอมพิวเตอร

7 นางสาว เสาวนีย ปรัชญาเกรียงไกร พนักงานมหาวิทยาลัย P วิทยาการคอมพิวเตอร

8 นาย กิตติ กอบัวแกว ขาราชการ P เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

9 นาย ไกรรัช เทศมี พนักงานมหาวิทยาลัย P

10 นางสาว นวลระหง เทพวิวัฒนจิต ขาราชการ P

11 นาย ชาญฉจิต  วรรณนุรักษ พนักงานมหาวิทยาลัย P เทคโนโลยีไฟฟา

12 นางสาว บุษกร สุทธิประภา พนักงานมหาวิทยาลัย P

13 นางสาว วงจันทร นุนคง พนักงานมหาวิทยาลัย P การจัดการส่ิงแวดลอม

14 นางสาว ศศอิาภา บุญคง พนักงานมหาวิทยาลัย P

15 นางสาว วิชชุดา ประสาทแกว พนักงานมหาวิทยาลัย P การจัดการส่ิงแวดลอม

16 นางสาว รัตนนุช จันทรเพ็ญ พนักงานมหาวิทยาลัย P การจัดการส่ิงแวดลอม

17 นางสาว พรทิพย ธนรติกุล พนักงานมหาวิทยาลัย P

18 นางสาว ขายทอง ชุนหสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย P

0 0 0 0 1 1 0 1 4 0 1 5 0 0 5รวม

คหกรรมศาสตร

คหกรรมศาสตร

อุตสาหกรรมอาหาร

คหกรรมศาสตร

คหกรรมศาสตร

อุตสาหกรรมอาหาร

ป 2567

สาขาวิชาท่ีขอกําหนดตําแหนงตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนง ตําแหนงท่ี ช่ือ สกุล ประเภทบุคลากร

ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566
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อาจารยประจําหลักสูตรหรือสาขาวิชา ปท่ีจะพัฒนาบุคลากร ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก คุณวุฒิ
(สาขาวิชาท่ีศึกษาตอ) มหาวิทยาลัยและแหลงทุนท่ีใช 
ตารางที่ 17 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก คณะครุศาสตร จําแนก
รายบุคคล 
 



124 
 

 
ตารางที่ 18 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จําแนกรายบุคคล 
 

คํา ประจําหลักสูตร

นํา /สาขาวิชา

หนา

1 นาย สุทธิชัย ฉายเพชรากร

2 นาย เกษมสันต รุทธ์ิอมร คณิตศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

3 นางสาว ขนิษฐา แนนอุดร คณิตศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ,มศว 

 มศว P
4 นางสาว ชยาภา ดารายน คณิตศาสตร

5 นาย ณรงคพล เอ้ือไพจิตรกุล เทคโนโลยีและ

ส่ือสารการศกึษา

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

6

นางสาว ณัฐธิดา เขียวบานยาง วิทยาศาสตรท่ัวไป N/A P

7 นาย ณัฐวัฒน ฐิตวัฒนา คอมพิวเตอรศกึษา

8
นางสาว ณิชชา ชํานิยนต วิชาชีพครู จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย P

9 นาย ธิติพงศ วุฒิศาสตร วิทยาศาสตรท่ัวไป N/A P

10
นางสาว ธีระนันท ธีระธนากร สังคมศกึษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,

ม.ศลิปากร

P

11 นาง นันทสิรี บูรณศกัด์ิสถิตย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร P

12 นาย บุญดี รุงเรืองมณีรัตน ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ

13 นางสาว ปญจลักษณ ถวาย วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศลิปากร

 นิดา

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลา

P

14

นางสาว ปณฑมาศ ผดุงชอบ วิทยาศาสตรท่ัวไป P

15 นางสาว วรรณนภา โพธ์ิผลิ คอมพิวเตอรศกึษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ

P

16 นางสาว วาสิณี จิรสิริ วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ P

17 นางสาว วิมลวรรณ ขอบเขต ภาษาไทย N/A P

18 นาย สมชาย ศรีรักษ สังคมศกึษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย P

19 นาย สมิทธ์ิ เจือจินดา วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ

20 วาท่ีร.ต. สุชาติ คุมสุทธ์ิ หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา P

21 นางสาว สุธิดา ชาญวารินทร คณิตศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

22 นางสาว อริสรา จุลกิจวัฒน วิทยาศาสตรท่ัวไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ P

23 นาย เอกลักษณ กนกกากร คณิตศาสตร N/A P

24 นาย ทรงรัฎต ชอุมดวง

25 นางสาว ปองรัก รังษีวงศ การศกึษาปฐมวัย P

26 นาย จิระพงศ ฉันทพจน คอมพิวเตอรศกึษา P

27 นาง วารุณี นาวัลย การศกึษาปฐมวัย P

28 นางสาว โชติรส สุทธิประเสริฐ การศกึษาปฐมวัย P

29 นาย ภัทรพล พรหมมัญ คอมพิวเตอรศกึษา พระจอมเกลาฯลาดกระบัง P

30 นางสาว ณัฐชนัญ เสริมศรี คอมพิวเตอรศกึษา

31 นางสาว นํ้าออย สุขเสนา วิชาชีพครู จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย P

32 นางสาว ณัฐนันท มั่นคง การศกึษาปฐมวัย P

33 นางสาว ดวงใจ รุงเรือง การศกึษาปฐมวัย Pพนักงานมหาวิทยาลัย P การศกึษาปฐมวัย

1 4 4 4 13รวม

พนักงานมหาวิทยาลัย บริหารการศกึษา (กําลังศกึษา)

พนักงานมหาวิทยาลัย P การศกึษาปฐมวัย

พนักงานมหาวิทยาลัย คอมพิวเตอรศกึษา (กําลังศกึษา)

พนักงานมหาวิทยาลัย คอมพิวเตอรศกึษา (กําลังศกึษา)

พนักงานมหาวิทยาลัย P การศกึษาปฐมวัย

พนักงานมหาวิทยาลัย P การศกึษาปฐมวัย

พนักงานมหาวิทยาลัย P การศกึษาปฐมวัย

พนักงานมหาวิทยาลัย P คอมพิวเตอรศกึษา

พนักงานมหาวิทยาลัย P การสอนคณิตศาสตร/คณิตศาสตร P

พนักงานมหาวิทยาลัย P เทคโนโลยีคอมพิวเตอร P

พนักงานมหาวิทยาลัย P วิธีวิทยาการพัฒนานวัตกรรมทาง

การศกึษา (กําลังศกึษา)

P

พนักงานมหาวิทยาลัย P กศ.ด.วิทยาศาสตรการศกึษา

พนักงานมหาวิทยาลัย จิตวิทยา (กําลังศกึษา) P

พนักงานมหาวิทยาลัย P กศ.ด.หลักสูตรและการสอน

พนักงานมหาวิทยาลัย P P P ภาษาไทย / ภาษาศาสตร / 

การศกึษาภาษาไทย

P

พนักงานมหาวิทยาลัย P อ.ด.ประวัติศาสตร

พนักงานมหาวิทยาลัย ปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศ

(กําลังศกึษาตอ)

พนักงานมหาวิทยาลัย ปร.ด.จิตวิทยาประยุกต 

พนักงานมหาวิทยาลัย P ปร.ด.การสอนภาษาอังกฤษ

พนักงานมหาวิทยาลัย P Ph.D ชีววิทยา , วิทยาศาสตร 

Ed.D วิทยาศาสตรศกึษา , 

ศกึษาศาสตร

P

พนักงานมหาวิทยาลัย P

พนักงานมหาวิทยาลัย P การสอนภาษาอังกฤษ / อังกฤษ P

พนักงานมหาวิทยาลัย P ปรด.ฟสิกส / วิทยาศาสตร

การศกึษา / การสอนฟสิกส

พนักงานมหาวิทยาลัย P อ.ด.ประวัติศาสตร

พนักงานมหาวิทยาลัย P การศกึษา/เทคโนโลยีฯ P

พนักงานมหาวิทยาลัย คด.เทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา

 (กําลังศกึษา)

พนักงานมหาวิทยาลัย P ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต P

พนักงานมหาวิทยาลัย P วิทยาศาสตรศกึษา / 

วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม/

ส่ิงแวดลอมศกึษา

P

พนักงานมหาวิทยาลัย P ปร.ด.คณิตศาสตร 

กศด.คณิตศาสตร

พนักงานมหาวิทยาลัย P ปร.ด.คณิตศาสตร P

ขาราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย คณิตศาสตร(กําลังศกึษา) P

ท่ี ช่ือ สกุล ประเภทบุคลากร

ป พ.ศ. คณุวุฒิ

มหาวิทยาลัย

แหลงทุน

25
63

25
64

25
65

25
66

25
67 (สาขาวิชาท่ีศกึษาตอ) ตนเอง/อื่น

มหาวิทยาลัย
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หมายเหต ุ 1.  ** หมายถึงอยูระหวางศึกษาตอ  2.  P หมายถึง ปท่ีจบ  3.  P หมายถึง ปท่ีเร่ิมศึกษา  
ตารางที่ 19 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการ 
จําแนกรายบุคคล 
 

คํา ประจําหลักสูตร

นํา /สาขาวิชา

หนา

1 นางสาว ชมพูนุท  ถาวรวงศ ภาษาอังกฤษธุรกิจ P
1.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
P

2 นางสาว นพรัตน ปญญาดิลกพงศ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
P

1.มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2. Iowa state University P

3 นางสาว เพ็ญพิสุทธ์ิ  ศริิ ภาษาอังกฤษธุรกิจ P
1มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
P

4 นาง วิลดา ศรีทองกุล ภาษาอังกฤษธุรกิจ P
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี
P

5 นาย สมเกียรติ เกียรติกําจายขจร โครงการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ P มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ P

6 นางสาว กุลจิรพัส บุษกลธนาวรัตน รัฐประศาสนศาสตร P

1.มหาวิทยาลัยมหิดล/

ภาคปกติ/ภาคพิเศษ

2.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ /

ภาคปกติ/ภาคพิเศษ

P

7 นาย พงษพัต วัฒนพงศศริิ รัฐประศาสนศาสตร P 1.มหาวิทยาลัยขอนแกน

2.มหาวิทยาลัยบูรพา

3.มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ
P

8 นาย วัชรพล** ยงวณิชย รัฐประศาสนศาสตร P จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย P

9 นางสาว สุรียพร** สลับสี รัฐประศาสนศาสตร P มหาวิทยาลัยมหิดล P

10 นาย สรณา อนุสรณทรางกูร การจัดการชุมชน P
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย
P

11 นาย จักรพันธ** พรมฉลวย การจัดการชุมชน P มหาวิทยาลัยบูรพา P

12 นาย วิฆนาย  ดีสุวรรณ ภาษาไทย P มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร P

13 นางสาว กฤติกา ชูผล ภาษาไทย P มหาวิทยาลัยศลิปากร P

14 นางสาว นวพร ธานีวัฒน ภาษาไทย P
1.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2.มหาวิทยาลัยศลิปกร
P

15 นางสาว กัลยรัตน กล่ินสุวรรณ ภาษาไทย P จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย P

16 นางสาว อนุสรา ศรีวิระ ภาษาไทย P
1.มหาวิทยาลัยศลิปากร

2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
P

17 นางสาว กมลชนก ธรรมมิกะ ภาษาไทย P
1.มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร

2.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
P

18 นาย อรรถชัย วงศอุดมมงคล นิติศาสตร P มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร P

19 นาง ธนารัตน อนุวัฒนปรีชา นิติศาสตร P
1.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

2.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
P

20 นาย ยุทธศกัด์ิ ดีอราม นิติศาสตร P สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร P

21 นางสาว รุงรัตน ธนบดีธาดา นิติศาสตร P มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร P

22 นางสาว ชาดา บุนนาค ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร P
1.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2.มหาวิทยาลัยแหงชาติไตหวัน
P

23 นางสาว วิรสา  โรจนวรพร นาฏศลิปและการแสดง P จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย P

24 นางสาว อรนุช สมคะเน ออกแบบทัศนศลิป P
1.มหาวิทยาลัยศลิปากร

2.มหาวิทยาลัยบูรพา
P

ออกแบบนิเทศศลิป ออกแบบนิเทศศลิป

และออกแบบดิจิทัล /ออกแบบดิจิทัล

0 5 9 7 4

25 นาย ชาคริต เกตุเรืองโรจน พนักงานมหาวิทยาลัย PP มหาวิทยาลัยศลิปากร

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย ทัศนศลิป

พนักงานมหาวิทยาลัย นาฏศลิปตะวันตก

นิติศาสตร

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาจีน

พนักงานมหาวิทยาลัย

นิติศาสตร

พนักงานมหาวิทยาลัย นิติศาสตร

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย นิติศาสตร

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาไทย

ภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย รัฐประศาสนศาสตร

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาไทย

การศกึษาและ

พัฒนาสังคม

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาไทย

พนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย การพัฒนาสังคม

พนักงานมหาวิทยาลัย รัฐประศาสนศาสตร

พนักงานมหาวิทยาลัย
การสอนภาษาอังกฤษ/

ภาษาศาสตรประยุกต

พนักงานมหาวิทยาลัย
การสอนภาษาอังกฤษ/

เทคโนโลยีภาษา

รัฐศาสตร/รัฐ

ประศาสนศาสตร

/สหวิทยาการ/การ

จัดการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ประชากรศาสตร/

สังคมศาสตร

การแพทย/พัฒน

ศกึษาศาสตร/

ภาษาศาสตรประยุกต

พนักงานมหาวิทยาลัย ภาษาจีน

พนักงานมหาวิทยาลัย

ภาษาอังกฤษ/การแปล

25
63

25
64

25
65

25
66

25
67 (สาขาวิชาท่ีศกึษาตอ)

รวม

ท่ี ช่ือ สกุล ประเภทบุคลากร

ป พ.ศ. คณุวุฒิ แหลงทุน

สถานท่ีศกึษาตอ

ตนเอง/อื่น

มหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 20 คาเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร ดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี จําแนกรายบุคคล 
 

 
 

คํา ประจําหลักสูตร

นํา /สาขาวิชา

หนา

1 นาย กมลศกัด์ิ วงศศรีแกว หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2 นางสาว วสุธิดา นักเกษม หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศลิปากร

3 นาย ภูธร กอดแกว หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

4 นางสาว บัณฑิตา สุขเจริญ หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคา

5 นาย สุรศกัด์ิ ชัยชิตาทร หลักสูตรบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

6 นางสาว จุฑามาศ ศรีรัตนา หลักสูตรนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก

7 นางสาว พิชาพัทธ งามสิน หลักสูตรบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

8 นางสาว ธมนวรรณ เฟองประยูร หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ

9 นางสาว ฎายิน พรยุทธพงศ หลักสูตรบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

10 นางสาว นุชรา แสวงสุข หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยศลิปากร

11 นางสาว เบญริสา ตันเจริญ หลักสูตรนิเทศศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

12 นาย พิสิษฐ ศรีอพิชัย หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

13 นางสาว สุวรรณา รุจิโมระ หลักสูตรบัญชี อยูระหวางพิจารณา

14 นาง ชมพรรณ รักษศรีทอง หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

15 นาย พูนลาภ ประสงคเงิน หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการ กําลังพิจารณา

16 นางสาว ประทับใจ อภิสิทธ์ิสุขสันติ หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการ กําลังพิจารณา

รวม 6 4 5 0 1

กําลังพิจารณา

พนักงานมหาวิทยาลัย √ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

พนักงานมหาวิทยาลัย √

พนักงานมหาวิทยาลัย √ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการทองเท่ียว √

พนักงานมหาวิทยาลัย √ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบัญชี √

พนักงานมหาวิทยาลัย √ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการตลาด √

พนักงานมหาวิทยาลัย √ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาการจัดการทองเท่ียวโรงแรมและอีเวนต

√

พนักงานมหาวิทยาลัย √ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร √

√

√

พนักงานมหาวิทยาลัย √ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

√

พนักงานมหาวิทยาลัย √ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ

พนักงานมหาวิทยาลัย √ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบัญชี

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบัญชี √

พนักงานมหาวิทยาลัย
√

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขานิเทศศาสตรนวัตกรรม

พนักงานมหาวิทยาลัย √

√

พนักงานมหาวิทยาลัย √ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาโลจิสติกส √

พนักงานมหาวิทยาลัย √ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการตลาด √

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู

√

พนักงานมหาวิทยาลัย √ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ

พนักงานมหาวิทยาลัย √

√

แหลงทุน

25
63

25
64

25
65

25
66

25
67

(สาขาวิชาท่ีศกึษาตอ) ตนเอง/อื่น

มหาวิทยาลัย

ท่ี ช่ือ สกุล ประเภทบุคลากร

ป พ.ศ. คณุวุฒิ

มหาวิทยาลัย

คํา ประจําหลักสูตร

นํา /สาขาวิชา

หนา

1 นางสาว ลักษณา รมยะสมิต วิทยาการคอมพิวเตอร √ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง √

2 นางสาว เสาวนีย ปรัชญาเกรียงไกร วิทยาการคอมพิวเตอร √ มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี √

3 นางสาว สุปราณี หอมา วิทยาการคอมพิวเตอร √ มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี √

4 นางสาว อมรรัตน ชัยกฤษฎาการ การจัดการส่ิงแวดลอม √ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร √

5 นาย ธนากร เมียงอารมณ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม √ มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี √

6 นาย วรวิทย  ลีลาวรรณ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม √ มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี √

7 นาย ณัฐกฤช อัสนี วิศวกรรมระบบราง √ มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี √

8 นางสาว รัตนนุช จันทรเพ็ญ การจัดการส่ิงแวดลอม √ มหาวิทยาลัยมหิดล √

9 นาย ณภัทรกฤต จันทวงศ วิทยาการคอมพิวเตอร √ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง √

0 1 6 1 1

พนักงานมหาวิทยาลัย วิศวกรรมพลังงาน

พนักงานมหาวิทยาลัย วิศวกรรมอุตสาหการ

การจัดการส่ิงแวดลอม

พนักงานมหาวิทยาลัย วิศวกรรมอุตสาหการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

รวม

ส่ิงแวดลอมและทรัพยากร

พนักงานมหาวิทยาลัย วิทยาการคอมพิวเตอร

พนักงานมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสารสนเทศ

พนักงานมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสารสนเทศ

พนักงานมหาวิทยาลัย

แหลงทุน

25
63

25
64

25
65

25
66

25
67

(สาขาวิชาท่ีศกึษาตอ) ตนเอง/อื่น

มหาวิทยาลัย

คอมพิวเตอรศกึษา

พนักงานมหาวิทยาลัย

ท่ี ช่ือ สกุล ประเภทบุคลากร

ป พ.ศ. คณุวุฒิ

มหาวิทยาลัย




