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บทที่ 1
บทนํา
ทรัพยากรบุคคลเปนองคประกอบสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจตางๆ ของมหาวิทยาลัย
ใหบรรลุเปาหมายอยางมีสัมฤทธิ์ผล ศักยภาพของบุคลากรจึงเปนตัวบงชี้ความสําเร็จในการดําเนินงาน
ขององคการ บุคลากรที่มีความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ทําใหมหาวิทยาลัยมีความเจริญกาวหนา นําพาไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย ดังนั้น
การพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจน
มีคุณลักษณะที่ดีที่พึงประสงคจึงเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน

ความเปนมาของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสํานักงานอธิการบดี
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ กระบวนการในการพัฒนาและสงเสริมใหบุคลากรมีความรู
ความสามารถ ความเขาใจ มีทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดี เพื่อให
มีประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีขึ้น ทั้งในปจจุบันและอนาคต รวมถึงการสรางและสงเสริมใหเกิด
บรรยากาศของการเรียนรูในองคการ ออกแบบโปรแกรมการฝกอบรม รวมถึงเปนกระบวนการใน
การถายโยงขอมูลและประสบการณของพนักงาน การใหคําปรึกษาในการพัฒนาสายอาชีพ (Career
Development) ใหพนักงานตลอดจนเปนกระบวนการสรางองคความรูตางๆ ใหเกิดขึ้น สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร
จึงไดกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรไวในแผนยุทธศาสตรสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา (พ.ศ. 2562 – 2565)
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของ
สํานักงานอธิการบดี ภายใตกรอบประเด็นยุทธศาสตรของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวคิดสมรรถนะ (Competency) โดยคํานึงถึงปจจัยแวดลอม
ที่เกี่ยวของ ประกอบดวย ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ ขอมูลบุคลากร สมรรถนะของ
บุคลากร ความกาวหนาตามสายงาน ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อใหการพัฒนาบุคลากรมีความเปนรูปธรรมที่ชัดเจน
และสามารถดําเนินการไดอยางเปนระบบ
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ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ดังนี้
1. ปรัชญา
ถูกตอง โปรงใส ฉับไว เต็มใจใหบริการ พัฒนางานอยางมีระบบ
2. วิสัยทัศน
เปนองคกรสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยที่บริหารงานอยางมืออาชีพ
3. พันธกิจ
3.1 สนับสนุน สงเสริมการบริหารจัดการอยางมีระบบ และพัฒนางานบริการใหมีประสิทธิภาพ
3.2 รักษาสิทธิประโยชนและภาพลักษณที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3.3 สงเสริมสนับสนุนบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหปฏิบัติงานอยางเปนระบบเพื่อปรับตัว
ใหเขากับการเปลี่ยนแปลง
3.4 สรางและสงเสริมใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอบุคลากรในการทํางานอยางมีความสุข

อัตลักษณของหนวยงาน
“ขั้นตอนเดนชัด ประหยัดเวลา”

นิยามศัพทเฉพาะ
บุ ค ลากร หมายถึ ง บุ ค ลากรสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครราชสี ม า
ประกอบดวย ผูบริหาร บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผูบริหาร หมายถึง ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในตําแหนงประเภทผูบริหาร
ตามมาตรา 18 (ข) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ผูบริหารระดับสูง หมายถึง อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน
ผูบริหารระดับกลาง หมายถึง ผูชวยอธิการบดี รองคณบดี รองผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน
ผูอํานวยการกอง และหัวหนาสํานักงาน
ผูบริหารระดับตน หมายถึง ผูชวยคณบดี รองผูอํานวยการกอง หัวหนางาน และประธานหลักสูตร
สมรรถนะ หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะเชิ ง พฤติ ก รรมของบุ ค ลากรที่ เ ป น ผลมาจากความรู
ความสามารถและคุณลักษณะอื่นๆ ที่จําเปนเพื่อการปฏิบัติงานใหเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด มีผลงานไดตามเกณฑ หรือมาตรฐานที่กําหนดหรือสูงกวา
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สมรรถนะหลัก หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากรทุกตําแหนง ซึ่งมหาวิทยาลัย
กําหนดขึ้นเพื่อหลอหลอมคานิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงครวมกันในองคกร
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กําหนด
เฉพาะสําหรับสายงานหรือตําแหนง เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับตําแหนง
หนาที่ และสงเสริมใหปฏิบัติภารกิจหนาที่ไดดียิ่งขึ้น
สมรรถนะทางการบริ หาร หมายถึ ง คุ ณลั ก ษณะเชิ ง พฤติ กรรมกํ า หนดเฉพาะสํ าหรั บ
ตําแหนงประเภทผูบริหาร เพื่อส งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการบริหารใหสามารถปฏิบัติภารกิ จ
ในหน า ที่ ไ ด อ ย า งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สมรรถนะประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม
ที่กําหนดเฉพาะสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งปฏิบัติงานในตําแหนงวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ เพื่อสนับสนุนใหสามารถปฏิบัติภารกิจในหนาที่ไดดียิ่งขึ้น
สมรรถนะประเภททั่วไป หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กําหนดเฉพาะสําหรับผูปฏิบัติงาน
ในตําแหนงทั่วไป เพื่อสนับสนุนใหสามารถปฏิบัติภารกิจในหนาที่ไดดียิ่งขึ้น
ระดับความคาดหวัง หมายถึง ระดับสมรรถนะตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว2 ลงวันที่ 24 มกราคม 2554 รับผิดชอบงานดานอาคารสถานที่ และ
สาธารณูปโภค งานโยธาและสถาปตย บริการยานพาหนะ และการบริหารจัดการพืน้ ทีแ่ ละระบบจราจร

บทที่ 2
ขอมูลพื้นฐานของสํานักงานอธิการบดี
สํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 มีฐานะเทียบเทาคณะ มีภารกิจสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของ
มหาวิ ท ยาลั ย ให ดํ า เนิ น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ยบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ป จ จุ บั น สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี
ประกอบดวยหนวยงานยอยระดับกอง ทัง้ หมด 10 หนวยงาน

โครงสรางการบริหาร
สํานักงานอธิการบดี
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คณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี
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หนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
หนวยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยประกาศกระทรวง มีดังนี้
1. กองกลาง
รับ ผิดชอบงานสารบรรณกลาง งานเลขานุการและการประชุม งานประชาสัมพัน ธ
งานพัสดุกลาง และงานรักษาความปลอดภัย
2. กองบริหารงานบุคคล
รับผิดชอบงานดานการสรรหาบรรจุแตงตั้งบุคลากร การพัฒนาบุคลากร ทะเบียนประวัติ
และบําเหน็จความชอบ สวัสดิการและสิทธิประโยชน และงานวินัยและนิติการ
3. กองนโยบายและแผน
รับผิดชอบงานดานนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย งานงบประมาณและงานสถิติ
ขอมูลสารสนเทศ และการรายงานผลการดําเนินงานประจําปของมหาวิทยาลัย
4. กองพัฒนานักศึกษา
รับผิดชอบงานดานกิจการนักศึกษา งานทุนและแนะแนว และงานศิษยเกา
หนวยงานที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย มีดังนี้
5. กองคลัง
รับผิดชอบงานดานการเงินการคลังของมหาวิทยาลัย
6. กองกิจการพิเศษ
รับผิดชอบงานดานการบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
7. กองวิเทศสัมพันธ
รับผิดชอบงานดานการสงเสริมการเรียนรูภาษาตางประเทศแกนักศึกษา และอาจารย
และการสรางความรวมมือกับตางประเทศ
8. กองประกันคุณภาพการศึกษา
รั บ ผิ ด ชอบงานด า นการพั ฒ นาระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย
9. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
รั บ ผิ ด ชอบงานด า นการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย และคณะกรรมการที่ จั ด ตั้ ง ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
10. โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ
รับผิ ดชอบงานด านอาคารสถานที่ และสาธารณู ปโภค งานโยธาและสถาป ตย บริ การ
ยานพาหนะ และการบริหารจัดการพืน้ ทีแ่ ละระบบจราจร
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โครงสรางการแบงสวนราชการหนวยงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตารางที่ 1 ขอมูลประเภทของบุคลากร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ประเภท

สํานักงานอธิการบดี

1

0

0

พนักงาน
ในสถาบัน
อุดมศึกษา
0

กองกลาง
กองบริหารงานบุคคล
กองนโยบายและแผน
กองพัฒนานักศึกษา
กองคลัง
กองกิจการพิเศษ
กองวิเทศสัมพันธ
กองประกันคุณภาพการศึกษา

4
1
2

0
0
0

0
0
1

0

0

1
1
0

สังกัด

ขาราชการ

ลูกจาง
ประจํา

พนักงาน
ราชการ

วุฒิการศึกษา
ลูกจางชั่วคราว
ผูบริหาร
ทั่วไป

รวม

ต่ํากวา
ปริญญาตรี

ปริญญา
ตรี

ปริญญา
โท

ปริญญา
เอก

รวม

0

1

0

0

1

0

1

21
16
5

0
0
0

2
3
0

27
20
8

1
2
0

19
9
4

6
9
3

1
0
1

27
20
8

2

11

0

1

14

1

10

3

0

14

0
0
0

0
0
2

15
36
4

0
1
0

0
1
1

16
39
7

1
15
0

14
17
4

1
7
3

0
0
0

16
39
7

0

0

0

4

0

0

4

0

3

1

0

4

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยฯ

0

0

0

3

0

0

3

0

1

2

0

3

ค.กองอาคารสถานทีฯ่

0

13

0

68

0

5

86

69

16

1

0

86

10

13

5

183

1

13

225

89

98

37

2

225

รวม

ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
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0

บทที่ 3
ความรู ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดดําเนินการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
โดยปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนใหม ภายใตแนวคิดการจําแนกตําแหนงออกเปน
หลายประเภทเพื่อแยกบัญชีเงินเดือนแตละประเภทออกจากกัน และใหมีความยืดหยุนในการปรับ
อัตราเงินเดือนใหสอดคลองกับผลงาน โดยจายคาตอบแทนตามความรูความสามารถของขาราชการ
ในแตละประเภทเพื่อสะทอนผลงานอยางแทจริง และใหความสําคัญกับการนําระบบการประเมินบริหารผล
การปฏิบัติราชการ (Performance Management : PM) เพื่อเปนกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล
อยางเปนระบบและขับเคลื่อนภารกิจของสวนราชการใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย โดยการสมรรถนะ
มาใชในการบริหารและพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งไดพัฒนาระบบการเชื่อมโยง
เปาหมายการปฏิบัติราชการในระดับองคกร หนวยงาน และบุคคลเขาดวยกัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไดดําเนินการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให
สอดคลองกับการปรับระบบบริหารงานบุคคลดังกลาว จึงดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป
2558-2562 ขึ้นเริ่มดวยการสํารวจวิเคราะหขอมูลพื้นฐานดานบุคลากร และกําหนดแผนอัตรากําลัง
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน จากนั้นจึงกําหนดมาตรฐานความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ของบุคลากรแตละประเภท เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรของมหาวิทยาลัย และ
เปนเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติราชการการกําหนดเกณฑดังกลาว ยึดตามแนวทางหนังสือของ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 หนังสือ ที่ นร1008/ว 7 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ
2553 ประกอบกับขอมูลจากคูมือสมรรถนะราชการพลเรือนไทย ที่จัดทําโดยคณะกรรมการโครงการ
สมรรถนะ สํานักงาน ก.พ. และแนวทางการกําหนดสมรรถนะสําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ของคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)

ความหมายของความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ มีความหมายดังนี้
1. ความรูความสามารถและทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
ความรูความสามารถและทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานหมายถึง ความรูหรือ
ทักษะ พืน้ ฐานทีผ่ ปู ฏิบัติงานในแตละสายงานจําเปนตองมีเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได แตไมสามารถแยก
ผูปฏิบัติงานดีออกจากผูปฏิบัติงานปานกลาง
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2. สมรรถนะ
สมรรถนะ (Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปนผล มาจากความรู
ทักษะความสามารถและคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทําใหบุคคลสามารถสรางผลงานไดโดดเดนกวา เพื่อรวมงานอื่นๆ
ในองคกรเปนปจจัยที่ผูปฏิบัติงานที่ดีมี แตผูที่ปฏิบัติงานปานกลางไมมี หรือเปนพฤติกรรมที่บอกความ
แตกตางระหวางผูท่ีมีผลการปฏิบัติงานดี และผูท่ีมีผลการปฏิบัติงานปานกลาง ในอีกความหมายหนึ่ง
สมรรถนะเปน กลุ มพฤติ กรรมที่ องคการต องการจากข าราชการหรื อบุ คลากร เพราะเชื่อ วา หาก
ขาราชการหรือบุคลากรมีพฤติกรรมการทํางานในแบบที่องคการกําหนดแลว จะสงผลใหผูนั้นมีผลการ
ปฏิบัติงานดี และสงผลใหองคกรบรรลุเปาประสงคที่ตองการ

ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบตั งิ าน
ความรูในการปฏิบัติงานที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนตองมี แตระดับของความรู
สําหรับบุคลากรในแตละสายงาน และตามประเภทของบุคลากรทั้งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภท
วิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภทบริหาร จะมีรายการความรูและระดับของความรูแตกตาง
กัน ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานแบงเปน 2 กลุม คือ
1. ความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
ความรูความสามารถที่ตองใชในการปฏิบัติงาน การมีทักษะและความชํานาญในระดับสูง
จนไดรับการยอมรับในฝมือหรือเทคนิคในการปฏิบัติงาน หรือสามารถนําหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เรียน
มาประยุกตใชกับการปฏิบัติงานในสถานการณ ตางๆ ได สามารถแกไขปญหาตางๆ รวมทั้งสามารถ
ใหคําปรึกษา แนะนําได
2. ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
ความรูเกี่ย วกับ กฎหมาย ระเบีย บปฏิบัติในงานประจําที่ป ฏิบัติ สามารถหาคําตอบ
ในทางกฎหมายไดเมื่อมีขอสงสัยในการปฏิบัติราชการ สามารถตอบขอสงสัย ในการปฏิบัติห นาที่
ราชการแกหนวยงานอื่นหรือบุคคลที่เกี่ยวของได รวมทั้งสามารถแนะนําใหคําปรึกษาในภาพรวมได

ทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
ทักษะ หรือความคลองแคลว ในการทํางาน เปนความสามารถที่เกิดจากการฝกหัดหรือ
ทําซ้ําๆ เปนระยะเวลาหนึ่ง ทักษะหรือความชํานาญมีสวนชวยใหลดเวลาในการทํางาน ชวยใหงาน
เสร็จเร็วขึ้น ระดับของทักษะสําหรับบุคลากรแตละประเภท แตละสายงาน จะมีระดับทักษะแตกตางกัน
ทักษะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานแบงเปน 4 ดาน คือ
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1. การใชคอมพิวเตอร
สามารถใชคอมพิวเตอรในระดับเบื้องตนได ใชโปรแกรมพื้น ฐานไดคลองแคลว หรือ
มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรมจนสามารถแกไข หรือปรับปรุงเพื่อพัฒนางานได หรือมีความสามารถ
ในการเขียนโปรแกรมเพือ่ พัฒนาระบบงานได
2. การใชภาษาอังกฤษ
สามารถพูด เขียน อาน และฟงภาษาอังกฤษ และสื่อสารใหเขาใจได สามารถทําความเขาใจ
ในสาระสําคัญของเนื้อหาตางๆ ได หรือสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการติดตอสัมพันธในการปฏิบัติงาน
ตามหลักไวยากรณและความเหมาะสมในเนื้อหาได
3. การคํานวณ
มีทักษะในการคิดคํานวณขั้นพื้นฐานไดอยางถูกตองและรวดเร็ว ทําความเขาใจขอมูล
ดานตัวเลขไดถูกตอง สามารถใชสูตรคณิตศาสตรหรือเครื่องมือตางๆ ในการคํานวณขอมูล และวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติและตัวเลขที่ซับซอนได สามารถอธิบายชี้แจงความหมายของขอมูลใหเปนที่เขาใจได
4. การจัดการขอมูล
สามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางเปนระบบและพรอมใช รวมถึงสามารถแสดงผลขอมูล
ในรูปแบบตางๆ เชน กราฟ รายงาน เปนตนสามารถวิเคราะหและประเมินขอมูลไดอยางถูกตอง สรุปผล
การวิเคราะห นําเสนอทางเลือก ระบุขอดีขอเสียโดยอางอิงจากขอมูลที่มีอยูได สามารถพยากรณหรือ
สรางแบบจําลองพยากรณหรือตีความจากขอมูลที่มีอยูได

สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
สมรรถนะ เปนคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปนผลมาจาก ความรู ทักษะความสามารถ และ
คุณลักษณะอื่นๆ ที่ทําใหบุคคลสามารถสรางผลงานไดโดดเดนกวาบุคลากรอื่นๆ ในองคกร สมรรถนะ
บุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา แบงเปนสามกลุม คือ สมรรถนะหลัก (Core Competency)
สมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency) และสมรรถนะประจําสายงาน (Functional
Competency) ซึ่งกําหนดการกําหนดสมรรถนะและการนิยามสมรรถนะแตละกลุม เปนดังนี้
1. สมรรถนะหลัก
สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากร
ทุกตําแหนง ซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น เพื่อหลอหลอมคานิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงครวมกัน
และสอดคลองกับวิสัยทัศน ปรัชญาพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย รายการสมรรถนะหลักตามกรอบที่ ก.พ.
กําหนด มีดังนี้
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1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation–ACH) หมายถึงความมุงมั่นจะ
ปฏิบัติงานใหดีหรือใหเกินมาตรฐานที่มีอยู โดยมาตรฐานนี้อาจเปนผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของ
ตนเองหรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสรางสรรคพัฒนา
ผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยาก และทาทายชนิดที่อาจไมเคยมีผูใดสามารถ
กระทําไดมากอน
1.2 บริการที่ดี (Service Mind–SERV) หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามของ
บุคลากรในการใหบริการเพื่อสนองความตองการของผูรับบริการทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise–EXP) หมายถึง ความสนใจใฝรู
สั่งสม ความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติหนาที่ราชการดวยการศึกษา คนควา และพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง จนสามารถประยุกตใชความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีตางๆ เขากับการปฏิบัติงานให
เกิดผลสัมฤทธิ์
1.4 การยึ ด มั่ น ในความถู ก ต อ งชอบธรรมและจริ ย ธรรม(Integrity–ING) หมายถึ ง
การครองตนเองและประพฤติปฏิบัติถูกตองเหมาะสม ทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม
ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุงประโยชนของประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตน
ทั้งนี้ เพื่อธํารงรักษาศักดิ์ศรีแหงอาชีพขาราชการ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1.5 การทํางานเปนทีม (Teamwork–TW) หมายถึง ความตั้งใจที่จะทํางานรวมกับผูอ่ืน
เปนสวนหนึง่ ในทีมงาน หนวยงาน หรือองคกรโดยผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิกในทีมไมจําเปนตองเปน
ฐานะหัวหนาทีม และ ความสามารถในการสรางและดํารงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
2. สมรรถนะทางการบริหาร
สมรรถนะทางการบริห าร (Management Competency) หมายถึ งคุณลั กษณะ
เชิงพฤติกรรมที่กําหนดเฉพาะสําหรับตําแหนงประเภทผูบริหาร ตามมาตรา 18(ข) แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ทางการบริหารใหสามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สมรรถนะทางการบริหาร
ของผูบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามกรอบที่ ก.พ. กําหนด มีดังนี้
2.1 สภาวะผูนํา (Leadership - LEAD) หมายถึง ความสามารถหรือความตั้งใจที่จะรับ
บทในการเปนผูนําของกลุม กําหนดทิศทาง เปาหมาย วิธีการทํางาน ใหทีมปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น
เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
2.2 วิสัยทัศน (Visioning) หมายถึง ความสามารถในการกําหนดทิศทาง ภารกิจ และ
เปาหมายการทํางานที่ชัดเจนและความสามารถในการสรางความรวมแรงรวมใจเพื่อใหภารกิจบรรลุ
วัตถุประสงค
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2.3 การวางกลยุทธภาครัฐ (Strategic Orientation) หมายถึง ความเขาใจวิสัยทัศน
และนโยบายภาครัฐ และสามารถนํามาประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธของสวนราชการได
2.4 ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน (Change Leadership) หมายถึง ความสามารถ
ในการกระตุน หรือผลักดันหนวยงานไปสูการปรับเปลี่ยนที่เปนประโยชน รวมถึงการสื่อสารใหผูอ่ืน
รับรู เขาใจ และดําเนินการใหการปรับเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นจริง
2.5 การควบคุมตนเอง (Self-Control) หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ
และพฤติกรรมในสถานการณท่ีอาจจะถูกยั่วยุ หรือเผชิญหนากับความไมเปนมิตร หรือตองทํางาน
ภายใตสภาวะกดดัน รวมถึงความอดทนอดกลั้นเมื่ออยูในสถานการณที่กอความเครียดอยางตอเนื่อง
2.6 การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others) หมายถึง
ความตั้งใจที่จะสงเสริมการเรียนรูหรือการพัฒนาผูอ่ืนในระยะยาวจนถึงระดับที่เชื่อมั่นวาจะสามารถ
มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหผูนั้น มีอิสระที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการของตนได
3. สมรรถนะประจําสายงาน
สมรรถนะประจําสายงาน (Functional Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม
ที่กําหนดเฉพาะสําหรับสายงานหรือตําแหนง เพื่อกําหนดลักษณะงานที่ปฏิบัติใหเหมาะสมกับหนาที่
ความรับผิดชอบ และระดับตําแหนง และสงเสริมใหสามารถปฏิบัติภารกิจในหนาที่ไดดียิ่งขึ้น รายการ
สมรรถนะในขอนี้เปนรายการสมรรถนะรวมของทุกประเภทตําแหนง ทุกสายงาน สายงานแตละสาย
จะมีสมรรถนะแตกตางกัน ขึ้นกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และมหาวิทยาลัยจะกําหนดสมรรถนะแตละ
สายงานประมาณ 3–5 สมรรถนะ รายการสมรรถนะในกลุมนี้ตามกรอบที่ ก.พ. กําหนด มีจํานวน 16
สมรรถนะดังนี้
3.1 การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) หมายถึง การทําความเขาใจและวิเคราะห
สถานการณ ประเด็นปญหา แนวคิดโดยการแยกแยะประเด็นออกเปนสวนยอยๆ หรือทีละขั้นตอน
รวมถึงการจัดหมวดหมูอยางเปนระบบระเบียบเปรียบเทียบแงมุมตางๆ สามารถลําดับความสําคัญ
ชวงเวลา เหตุและผล ที่มาที่ไปของกรณีตางๆได
3.2 การมองภาพองครวม (Conceptual Thinking) หมายถึง การคิดในเชิงสังเคราะห
มองภาพองครวม โดยการจับประเด็น สรุปรูปแบบเชื่อมโยงหรือประยุกตแนวทางจากสถานการณ
ขอมูลหรือทัศนะตางๆ จนไดเปนกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม
3.3 การใสใจและพัฒนาผูอื่น (Caring & Developing Others) หมายถึง ความใสใจ
และตั้งใจที่จะสงเสริม ปรับปรุงและพัฒนาใหผูอ่ืนมีศักยภาพ หรือมีสุขภาวะทั้งทางปญญา รางกาย จิตใจ
และทัศนคติที่ดีอยางยั่งยืนเกินกวากรอบของการปฏิบัติหนาที่
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3.4 การสั่งการตามอํานาจหนาที่ (Holding People Accountable) หมายถึง การกํากับดูแล
ใหผูอื่นปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย หรือตามตําแหนง
หนาที่ การกํากับดูแลนี้ หมายรวมถึง การออกคําสั่งโดยปกติท่ัวไปจนถึงการใชอํานาจตามกฎหมาย
กับผูฝาฝน
3.5 การสืบเสาะหาขอมูล (Information Seeking) หมายถึง ความใฝรูเชิงลึกที่จะแสวงหา
ขอมูลเกี่ยวกับสถานการณ ภูมิหลัง ประวัติความเปนมา ประเด็นปญหา หรือเรื่องราวตางๆ ที่เกี่ยวของ
หรือจะเปนประโยชนในการปฏิบตั งิ าน
3.6 ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity) หมายถึง การรับรูถึง
ขอแตกตางทางวัฒนธรรม และสามารถประยุกตความเขาใจ เพื่อสรางสัมพันธภาพระหวางกันได
3.7 ความเขาใจผูอื่น (Interpersonal Understanding) หมายถึง ความสามารถใน
การรับฟงและเขาใจความหมายตรง ความหมายแฝง ความคิดตลอดจนสภาวะทางอารมณของผู
ที่ติดตอดวย
3.8 ความเขาใจองคกรและระบบราชการ (Organizational Awareness) หมายถึง
ความสามารถในการเข า ใจความสั ม พั น ธ เชิ ง อํ า นาจตามกฎหมาย และอํ านาจที่ ไ ม เป น ทางการ
ในองคกรของตนและองคกรอื่นที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมาย รวมทั้ง
ความสามารถที่จะคาดการณไดวานโยบายภาครัฐ แนวโนมทางการเมือง เศรษฐกิจสังคม เทคโนโลยี
ตลอดจนเหตุการณที่จะเกิดขึ้นจะมีผลตอองคกรอยางไร
3.9 การดําเนิน การเชิงรุก (Reactiveness) หมายถึ ง การเล็งเห็น ปญหาหรือโอกาส
พรอมทั้งจัดการเชิงรุกกับปญหานั้น โดยอาจไมมีใครรองขอ และอยางไมยอทอ หรือใชโอกาสนั้นใหเกิด
ประโยชนตองาน ตลอดจนการคิดริเริ่มสรางสรรคใหมๆ เกี่ยวกับงานดวย เพื่อแกปญหาปองกันปญหา
หรือสรางโอกาสดวย
3.10 การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน (Concern for Order) หมายถึง
ความใสใจที่จะปฏิบัติงานใหถูกตอง ครบถวน มุงเนนความชัดเจนของบทบาทหนาที่ และลดขอบกพรอง
ที่อาจเกิดจากสภาพแวดลอม โดยติดตาม ตรวจสอบการทํางานหรืขอมูลตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบ
เพื่อความถูกตองของกระบวนงาน
3.11 ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence) หมายถึง ความมั่นใจในความสามารถ
ศักยภาพ และการตัดสินใจของตนที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุผล หรือเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
หรือแกไขปญหาใหสําเร็จลุลวง
3.12 ความยืดหยุนผอนปรน (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการปรับตัว และ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพในสถานการณและกลุมคนที่หลากหลาย หมายความรวมถึงการยอมรับ
ความเห็นที่แตกตาง และปรับเปลี่ยนวิธีการเมื่อสถานการณเปลี่ยนไป
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3.13 ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication and Influencing) หมายถึง ความสามารถ
ที่จะสื่อความดวยการเขียน พูด โดยใชสื่อตางๆ เพื่อใหผูอื่นเขาใจยอมรับ และสนับสนุนความคิดของตน
3.14 สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality) หมายถึง ความซาบซึ้งในอรรถรส
และเห็นคุณคาของงานศิลปะที่เปนเอกลักษณและมรดกของชาติ รวมถึงงานศิลปะอื่นๆ และนํามาประยุกต
ในการสรางสรรคงานศิลปะของตนได
3.15 ความผูกพันที่มีตอสวนราชการ (Organizational Commitment) หมายถึง จิตสํานึก
หรือความตั้งใจที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่สอดคลองกับ ความตองการ และเปาหมายของสว น
ราชการ ยึดถือประโยชนของสวนราชการเปนที่ตั้งกอนประโยชนสวนตัว
3.16 การสรางสัมพันธภาพ (Relationship Building) หมายถึง การสรางหรือรักษา
สัมพันธภาพฉันมิตร เพื่อความสัมพันธที่ดีระหวางผูเกี่ยวของกับงาน

การบริหารทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยจะสงเสริมและสนับสนุนใหมีการบริหารบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่องและ
เหมาะสม และนําหลักการเรื่องความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะไปใชในเรื่องการบริหาร
บุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร แนวทางการดําเนินงานมี 3 ขั้นตอน คือ
1. การคัดเลือกและบรรจุแตงตั้ง
มหาวิทยาลัยไดกําหนดกระบวนการคัดเลือกและบรรจุแตงตั้ง เพื่อใหเกิดความโปรงใส
และมีคุณภาพ โดยไดจัดทําประกาศ หลักเกณฑ และวิธีการสอบแขงขันหรือการคัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย การบรรจุบุคลากรใหบรรจุและแตงตั้งโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
ดังตอไปนี้
1.1 สอบแข ง ขั น ในการสอบแขงขัน มหาวิทยาลัย ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการเพื่ออํานวยความสะดวก แกปญหาในการดําเนินการสอบ และไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบแขงขันโดยมีจํานวนและองคประกอบเปนไปตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย มีหนาที่ใน
การกําหนดรายละเอียดของหลักสูตร และเกณฑการสอบแขงขัน กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ แนว
ปฏิบัติ หลักเกณฑเกี่ยวกับการสอบ เพื่อใหการคัดเลือกและบรรจุแตงตั้งบรรลุเปาหมายของการ
สอบแข งขั น และใหไ ดบุ ค คลที่ต รงกั บ ความต องการของหน ว ยงาน โดยการสอบแข ง ขั น จะต อ ง
มีหลักสูตรการสอบแขงขัน ประกอบดวย
1.1.1 ภาคความรูความสามารถทั่วไป
1.1.2 ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
1.1.3 ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
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1.2 คัดเลือก สวนการคัดเลือก มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการคัดเลือกเปนผูกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือกใหสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนงที่คัดเลือก โดยวิธีการสัมภาษณ หรือทดลองปฏิบัติงาน หรือ
การคัดเลือกอยางอื่นวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้การดําเนินการจะตองเปนไป
ตามประกาศดังกลาว
2. การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรตามหนวยงานตางๆ มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรอยางทั่วถึง เพื่อใหบุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพของงาน
ที่ปฏิบัติใหบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว โดยจัดแบงเนื้อหาการพัฒนาเปน 2 กลุม คือ
2.1 การพัฒนาบุคลากรดานความรู ความสามารถ และทักษะ เปนการพัฒนาความรู
ความสามารถ ทัก ษะการปฏิบั ติงาน เพื่อ ใหส ามารถปฏิบัติง านในหนาที่ ใหบ รรลุผ ลสําเร็จ และ
มีประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนาดังกลาว ไดแก การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการดานการจัดการเรียนการสอน
ความรูเฉพาะดานในสาขาตางๆ และการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนดานความรูเกี่ยวกับวิชาชีพ
หรือเทคนิค วิธีการ วิทยาการใหมๆ
2.2 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ซึ่งมีกระบวนการไดแก กระบวนการหาขอมูล
บุคลากรวามีสมรรถนะระดับใด และใครบางที่ตองการใหพัฒนาสมรรถนะใด (Need Analysis)
ซึ่ ง บุ ค ลากรแต ล ะสายงาน มี ค วามต อ งการในการพั ฒ นาสมรรถนะหลั ก และสมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ที่จําเปนในสายงานของตนแตกตางกัน สวนการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร
จะตองเพิ่มเติมใหผูบริหารในทุกระดับ
เพื่ อ ให ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ได ผ ลดี ตรงจุ ด ประสงค ข องบุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยจึงควรจัดใหมีการสํารวจ ความรู ความสามารถ และทักษะของบุคลากร จากนั้นจึงสํารวจ
ความตองการในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ขอมูลที่ไดจะนํามาใชในการวางแผนพัฒนาบุคลากร
ใหมีประสิทธิภาพตอไป
3. การธํารงไวซึ่งบุคลากร
มหาวิทยาลัยไดมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดีความชอบเปน
การตอบแทนการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ จูงใจใหมีการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
สงเสริมขวัญกําลังใจของผูปฏิบัติงาน ในดานการบริหารคาตอบแทน ไดมีการกําหนดคาตอบแทน
ทั้ ง ที่ เ ป น ตั ว เงิ น และไม เ ป น ตั ว เงิ น ได แ ก เงิ น เดื อ น ค า จ า ง เงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง ประกั น สั ง คม
สวั ส ดิ ก าร ซึ่ งประกอบด วย การลา ค ารั กษาพยาบาล เงิ นสวั สดิ การเกี่ ยวกั บการศึ กษาของบุ ตร
เครื่องราชอิสริยาภรณ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนตน
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สวนสิทธิประโยชนน้ัน เปนการใหคาตอบแทนเพื่อชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
โดยทัง้ สวัสดิการและสิทธิประโยชนลวนเปนเครื่องมือสําคัญในการเสริมสรางขวัญกําลังใจใหบุคลากร
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล จูงใจใหผูที่มีความรูความสามารถเขามา
ปฏิบัติงาน เสริมสรางฐานะความเปนอยูของครอบครัวผูปฏิบัติงานใหดีข้ึน และใหสามารถอยูรวมกัน
ไดอยางมีความสุขอันจะนําไปสูความจงรักภักดีตอองคกร

บทที่ 4
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร
สํานั กงานอธิก ารบดีมี เป าหมายในการพัฒ นาบุ คลากร ใหเป น ไปตามแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย เพื่อใหเปนบุคลากรที่มีคุณภาพและปฏิบัติงานอยางมีความสุข โดยพัฒนาบุคลากร
ทุกระดับทั้งผูบริหาร และบุคลากรผูปฏิบัติงานใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมใหบุคลากรมีความสุขในการทํางาน เพื่อใหสามารถธํารงรักษาบุคลากร
ที่มีคุณภาพใหจงรักภักดีตอองคกร
สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี จึ ง ได จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาบุ ค ลากร ประจํ า ป ง บประมาณ 2563
โดยมีรายละเอียดของแตละกลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และผูรับผิดชอบ ปรากฏ
ดังตารางตอไปนี้

กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธที่ 1 การพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ
1.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัตงิ านของบุคลากร
1.2 โครงการอบรมปรับกระบวนทัศนการทํางาน
ในยุค Disruption
1.3 โครงการเรียนรูจากผูชาํ นาญงาน
1.4 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.5 โครงการพัฒนาบุคลากรเพือ่ เขาสูตําแหนงที่สงู ขึ้น

ตัวชี้วัด
รอยละของบุคลากรที่ไดรบั การพัฒนา
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
รอยละของบุคลากรที่ไดรบั การอบรม

คาเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ
ทุกกอง

50
4

กองบริหารงานบุคคล
กองนโยบายและแผน
ทุกกอง

90

กองบริหารงานบุคคล

30

กองบริหารงานบุคคล
ทุกกอง

ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
“บุคคลแหงป สนอ.”

5

กองบริหารงานบุคคล

ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
Happy Work Place

5

ทุกกอง

จํานวนองคความรูที่มีการถายทอด
จากผูช าํ นาญงาน
รอยละของบุคลากรระดับหัวหนางานขึน้ ไป
ที่ไดรับการอบรม
รอยละบุคลากรทีไ่ ดรบั การพัฒนา

กลยุทธที่ 2 การสงเสริมคนเกงคนดี
2.1 โครงการ “บุคคล แหงป สนอ.”

กลยุทธที่ 3 การสรางความสุขในการทํางาน
3.1 โครงการ Happy Work Place
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100

หมายเหตุ

บทที่ 5
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
การนําแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานอธิการบดีไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดผลสําเร็จ
ตามเปาหมายของแผนพัฒนาบุคลากร เปนขั้นตอนที่สําคัญในการนําแผนไปดําเนินการ ซึ่งตองไดรับ
ความรวมมือจากหนวยงาน และบุคลากรทุกคนของสํานักงานอธิการบดีอยางแทจริง ในการนํา
แผนพัฒนาบุคลากรไปสูการปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการปฏิบัติที่กําหนดไว เพื่อใหแผนพัฒนา
บุค ลากรของสํา นัก งานอธิ การบดี มี ค วามสอดคลอ งกั น ในระดับ นโยบายจนถึง ระดับ ปฏิบั ติก าร
มีแนวทางการดําเนินงานที่สนับสนุน สงเสริมซึ่งกันและกัน ที่สําคัญคือ ตองมีการติดตามประเมินผล
เพื่อใหสามารถบงชี้ถึงความสําเร็จ ความลมเหลว ตลอดจนปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผน
และสามารถปรับกลยุทธในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม จึงไดกําหนดใหสํานักงานอธิการบดีและ
หนวยงานในสังกัดนําแผนพัฒนาบุคลากรบูรณาการรวมกับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของ
สํานักงานอธิการบดี และแผนปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงานตอไป
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานอธิการบดี
ปงบประมาณ 2563 กําหนดแนวทางการดําเนินงานดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระดับมหาวิทยาลัย
2. ประเมินผลเปนรายปตามตัวชี้วัดตามเปาประสงค โดยใหแตละหนวยงานรายงานผล
การดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อใหคณะกรรมการติดตามฯ ไดพิจารณารวบรวมนําเสนอ
คณะกรรมการบริหาร สํานักงานอธิการบดี
3. พัฒนาระบบฐานขอมูลสําหรับการประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในระดับ
ปฏิบัติการ ตามระยะเวลาที่ใหมีการประเมินแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุง
แผนใหสอดคลองกับสถานการณ
4. ติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ทบทวนและปรับปรุง
แผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณดานตางๆ อยางตอเนื่อง
5. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรใหคณะกรรมการบริหาร สํานักงาน
อธิการบดีทราบ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
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ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
สํานักงานอธิการบดี
รายงานและการติดตามประเมินผล
สํานักงานอธิการบดี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ระดับหนวยงาน

ทบทวนและปรับปรุง
แผนพัฒนาบุคลากร

ประเมินผลเปนรายปตามตัวชี้วัด
(ตามเปาประสงค)

ฐานขอมูลการดําเนินงาน
ของหนวยงาน

ภาพที่ 1 ขัน้ ตอนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร

