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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
บุคลากรของหนวยงานมีความสําคัญตอการผลักดันภารกิจตางๆ ของหนวยงานใหบรรลุผลสําเร็จ
การสงเสริม พัฒนาบุคลากรของหนวยงานอยางเหมาะสม จนทําใหบุคลากรสวนใหญพึงพอใจ และมีผล
ตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของตนที่มีอยูในองคกร เมื่อบุคลากรมีความรู ความสามารถ ก็จะทํา
ใหการปฏิบัติงานของบุคลากรแตละคนมีประสิทธิภาพสูงสุด
และจะทําใหผลสัมฤทธิ์โดยรวมของ
หนวยงานสูงสุดดวย แตเนื่องจากองคกรทุกแหงมีขอจํากัดดานงบประมาณ สภาวการณการแขงขัน และ
การเปลี่ยนแปลงตามความตองของผูรับบริการ ฉะนั้น หนวยงานทุกแหงจําเปนจะตองมีการวางแผน
พัฒนาบุคลากร เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนา และปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นดวย
ในปจจุบนั ภาครัฐเห็นความสําคัญของการพัฒนาขาราชการและบุคลากรของรัฐ
สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ จึงกําหนดประเด็นการประเมินเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรไว
สําหรับปงบประมาณ 2553 กําหนดอยูในตัวชีว้ ัดที่ 15 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร และ
การจัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา นอกจากนี้ในการติดตามประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก็กําหนดตัวบงชี้เกีย่ วกับการ
พัฒนาบุคลากรไวเชนกัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ซึ่งเปนสถาบันการศึกษาของรัฐในระดับอุดมศึกษา จําเปน
ประกอบกับ
จะตองคํานึงถึงความคุมคา และเกิดประโยชนสงู สุดตองบประมาณที่ไดรับจัดสรร
ขาราชการและบุคลากรของรัฐแตละคนมีความรู ความสามารถหลากหลาย มีความแตกตางกันดานหนาที่
ตามภารกิจ การพัฒนาบุคลากรจึงยุงยาก การวางแผนพัฒนาบุคลากรอยางเหมาะสม สอดคลองกับภารกิจ
และแผนปฏิบตั ิราชการจะชวยใหมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับความตองการและ
มีทิศทาง เปาหมายที่ชัดเจน ในปงบประมาณ 2553 นี้ มหาวิทยาลัยไดศึกษาผลการพัฒนาบุคลากรของ
ปงบประมาณ 2552 กอน และนํามาเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป
งบประมาณ 2553 ซึ่งจะตองสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรในปจจุบัน และสอดคลอง
กับแผนพัฒนาบุคลากรระยะ 4 ป ของมหาวิทยาลัยดวย
1.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2553 ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
และเปาหมายของมหาวิทยาลัย
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2. เพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2553 ใหสอดคลองกับลักษณะงาน
และวิชาชีพ
1.3 เปาหมาย
บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค ดังนี้
- มีคุณภาพ
- มีความรักองคกร
- มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานที่กําหนด
- มีความพึงพอใจในการทํางาน
- มีความกาวหนาในวิชาชีพตามสายงานที่ปฏิบัติ
1.4 ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
2. ศึกษา วิเคราะหสภาพปจจุบัน ความตองการ ปญหา แนวโนมในอนาคตเกียวกับภารกิจหลัก
และทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย
3. นําขอมูลที่ไดจากขอ 2 มาสังเคราะห จัดทํา (ราง) แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ
2553
4. นําเสนอ (ราง) แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2553 ตอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
5. นําเสนอ (ราง) แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2553 ตอสภามหาวิทยาลัย
หรือผูมีอํานาจ
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. มหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนาบุคลากรที่ไดผานความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยหรือผูมีอํานาจ
2. มหาวิทยาลัยมีกรอบการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2553 ที่ใชเปนเครื่องมือในการ
บริหารทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพ

บทที่ 2
นโยบายและทิศทางการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความรู ความสามารถ เพื่อตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชนและผูรับบริการ มีศักยภาพในการแขงขัน รูทันการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ซึ่งมีการแขงขันสูงขึ้นและมีการจัดการศึกษาหลากหลาย
ตลอดจนมี
หลักเกณฑวิธีการตางๆ
เขามากํากับดูแลการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐานและมีคณ
ุ ภาพมากขึน้
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ก็จําเปนตองดําเนินการเรงรัด พัฒนา
บุคลากรโดยกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน ในการพัฒนาบุคลากรจะตองศึกษานโยบายของรัฐและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของดวย เพื่อที่จะนํามากําหนดเปาหมายและทิศทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย มี
รายละเอียดทีม่ า ดังนี้
2.1. นโยบายของรัฐบาลดานกําลังคนและโยบายการบริหารจัดการที่ดี
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงโยบายรัฐบาล ในวันจันทร 29 ธันวาคม 2551
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ซึ่งมีผลตอการพัฒนาบุคลากรที่อยูในสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
1. ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ และระดมทรัพยากร
เพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษาตัง้ แตระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานจนถึงระดับอุดมศึกษาพัฒนาครู
พัฒนาหลักสูตร
สงเสริมการกระจายอํานาจใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อนําไปสู
เปาหมายคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูท ี่มุงเนนคุณธรรมนําความรูอยางแทจริง
2. พัฒนาครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหไดครูดี ครูเกง มีคุณธรรม มีคุณภาพ
3. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปสูความเปนเลิศ โดยการจัดกลุม
สถาบันการศึกษาตามศักยภาพ พัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดวยการเพิ่มขีดความสามารถดานการ
วิจัยและพัฒนา
2.2 ประเด็นทิศทาง และนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2551-2565)
การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
นอกจากจะนํานโยบายของรัฐบาลมาเปนกรอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรแลว ยังนํานโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ 15 ป ในสวนของแนวทาง
การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา มาวิเคราะหเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดวย มีประเด็นสําคัญ ดังนี้
139. การพัฒนาอาจารยในมหาวิทยาลัย ตองคํานึงถึงการพัฒนาหลายมิติ เชน
: ดานวิชาการ ความเปนครู ความสามารถในจัดการเรียนการสอน ความสามารถดาน
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การวิจยั สมรรถนะทางวิชาชีพที่เกี่ยวของกับสาขาที่ตนรับผิดชอบ การบริหารจัดการ การขัดเกลา
ทางสังคม
: ชวงวัยตางๆของการทํางานและพัฒนา (Life cycle development) ตั้งแตการบมเพาะ
(incubation)ในชวงตนการทํางาน ชวงการทํางานจริง ชวงเปนผูสูงความรูและประสบการณและการ
เปนคลังสมองหลังเกษียณ โดยจัดใหมีกระบวนการ Mentoring โดยผูมคี วามรูและประสบการณ เนนการ
พัฒนาจากการทํางานจริงเชน Sabbatical, Shadowing กับภาคการผลิต ภาคสังคม โดยรวมมือกับหนวย
งานวิจยั ภาคการผลิต สมาคมวิชาการวิชาชีพ และภาคประชาสังคม
140. ขอเสนอหลักเกีย่ วกับเกณฑการจัดสรรทุนสําหรับมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน
: สาขาที่ประเทศไทยมีความเขมแข็งแลว ใหศึกษาภายในประเทศหรือแบบผสมผสาน
ควบคูกับเปาหมายการสรางโปรแกรมชั้นนําระดับโลกในประเทศไทย สําหรับสาขาที่ประเทศมี
ความเขมแข็ง ทั้งนี้ถาเรียนตางประเทศ ใหเขามหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก
: สาขาขาดแคลนที่มีการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในประเทศ ใหเรียนแบบผสมผสาน
หากจําเปนตองไปเรียนตางประเทศใชเงื่อนไขขางตนเชนกัน
: สาขาขาดแคลนบางสาขาและสาขาไมมบี ัณฑิตศึกษาในประเทศ เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดควรใหเขาเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก
: เพิ่มจํานวนทุนทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
141. สรางแรงจูงใจใหมหาวิทยาลัยและผูเรียนรวมลงทุนพัฒนาอาจารย ดวยมาตรการดาน
การเงิน เชน ทุนจากรัฐบาลทั้งหมด ทุนรัฐบาลรวมกับมหาวิทยาลัย ทุนรัฐบาลรวมกับมหาวิทยาลัย
และผูเรียน เพือ่ เพิ่มจํานวนอาจารยที่รับการพัฒนาไดมากขึ้น กระตุนใหมหาวิทยาลัยและผูเรียน
จริงจังกับการเรียนในสาขาวิชาและในสถานศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ อีกทั้งคํานึงถึงผลตอบแทนจากการ
ไดทุนจากรัฐ การลงทุนของมหาวิทยาลัยและผูเรียนเอง
142. การพัฒนามหาวิทยาลัยรัฐกลุมใหม ที่ไดกรอบอัตรากําลังจํานวนมากในชวงตนแผน
พัฒนาระยะยาวฉบับที่สอง ตองใชเปนโอกาสของการพัฒนามหาวิทยาลัยใหมอยางกาวกระโดด
เขาสูระบบการจัดกลุมมหาวิทยาลัยและการวางตําแหนงในสาขาตางๆ ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยควร
กําหนดยุทธศาสตรการใชอัตราใหมใหเกิดประโยชนสงู สุด ใชเปนเครื่องมือในการปรับทิศทาง
มหาวิทยาลัย อาจารยที่บรรจุในอัตราใหมควรอยูในโครงการของยุทธศาสตรการพัฒนาที่กําหนด
โดยมหาวิทยาลัย ใหความสําคัญสูงสุดตอศักยภาพและคุณภาพของอาจารยที่จะรับเขา
143. มหาวิทยาลัยใหมควรใหความสําคัญตอการพัฒนาอาจารยเปนทีม เชน กลุมวิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพื้นทีห่ รือสหวิทยาลัยเดิม ใชกระบวน
การคัดเลือกและสรรหาที่ยุตธิ รรม โปรงใส และมีสวนรวมโดยมีผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและนอกสถาบัน
145. มหาวิทยาลัยในระบบอุดมศึกษามีความซ้ําซอน แยงชิงตลาดการศึกษา มีความสูญเปลา
ของโครงสรางพื้นฐาน และไมทํางานโดยการรวมกลุมเพื่อเพิ่มพลังความหลากหลาย และความ
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เชี่ยวชาญทีก่ ระจัดกระจาย
146. มหาวิทยาลัยไทยเองมีความแตกตางสูง และมีชองวางของระดับการพัฒนา (University
Divide)ความแตกตางดังกลาวมีหลายมิติ อาทิเชน ขนาด งบประมาณ ประเภท อายุ สถานที่ตั้ง บุคลากร
คุณภาพของนักศึกษา คุณภาพของสถาบัน ตลอดจนชื่อเสียง เปนตน ซึ่งหลายปญหาของอุดมศึกษาจะ
แกไมไดหากมหาวิทยาลัยยังแยกสวนกันทํางาน ไมรวมพลัง (Synergy) หรือแบงงานกันทํา (Division of
labor)
2.3 แผนบริหารราชการแผนดินของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551-2554 (เฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับ
การบริหารบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ เปนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายการบริหารราชการแผนดินของกระทรวงศึกษาธิการจึงถูกนํามาสูการปฏิบัติ การพัฒนาบุคลากร
ดังนี้
นโยบาย 2.1.3 พัฒนาหลักสูตร ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูใหมคี ุณภาพและคุณธรรม
อยางทั่วถึง ตอเนื่อง และกาวทันการเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัตน
แผนงานพัฒนาและยกระดับคุณภาพครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
1. โครงการพัฒนาพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
2. โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาศัยภาพครู คณาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษา
3. โครงการเงินอุดหนุนปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาชีพเฉพาะ
ฯลฯ
2.4 ปรัชญา วิสัยทัศน นโยบายและ เปาหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
มหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติราชการ ในระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 – 2556) โดยปรับปรุงใหสอดคลอง
กับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไปภายใตปรัชญา วิสัยทัศน นโยบายและเปาหมายไว ดังนี้
ปรัชญา : วิชาการเดน เนนคุณธรรม นําทองถิ่นพัฒนา กาวหนาดานเทคโนโลยี
วิสัยทัศน : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปนสถาบันอุดมศึกษา
ชั้นนําเพื่อพัฒนาทองถิ่นในอุษาคเนย
นโยบายหรือยุทธศาสตร :
1. สรางเครือขายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัตงิ านตามภารกิจเชิงบูรณาการ
2. เพิ่มโอกาสการเขาศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพสูงสุด
3. เพิ่มบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเปนแหลงเรียนรู และรวมแกไขปญหาของชุมชนใน
ทองถิ่น
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4. พัฒนามหาวิทยาลัยเปนองคการสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและ
เปนมหาวิทยาลัยสีเขียว
เปาหมาย :
1. สรางสรรคงานวิชาการทีม่ ีมาตรฐาน ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพและคุณธรรม เพือ่ รับใช
สังคม และสืบสานศิลปวัฒนธรรม
2. บูรณาการทางวิชาการทัง้ ศาสตรและศิลป เพื่อพัฒนาทองถิ่นอยางยัง่ ยืน
3. เปนองคการที่มีธรรมาภิบาลในการบริหาร ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเปนองคการ
แหงการเรียนรู
2.5 นโยบายการพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
จากปรัชญา วิสัยทัศน ยุทธศาสตรและเปาหมายของมหาวิทยาลัยดังกลาวขางตน จึงนํามา
วิเคราะห และจัดทํานโยบายการพัฒนาบุคลากรได 3 ขอ ดังนี้
1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและหนวยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
แนวทางดําเนินการ
• สนับสนุนการศึกษาตอ การฝกอบรม ศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ และการเขา
สูตาํ แหนงตามเสนทางอาชีพของบุคลากรแตละสายงาน
• สรางวัฒนธรรมการเปนมืออาชีพทางดานการอุดมศึกษาใหแกบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย ผานกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล การเสริมสรางคุณธรรม การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ การคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณยกยองคณาจารยดีเดนในดานตางๆ
• พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานใหบคุ ลากรกําหนดแผนปฏิบัติงานประจํา
และกําหนดตัวชี้วดั ความสําเร็จในการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม
• สงเสริมการจัดการจัดกิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เพือ่ การพัฒนาขีด
ความสามารถในการทํางานและการถายทอดประสบการณระหวางคณาจารยและบุคลากร
• มอบอํานาจเสริมพลังและสรางความพรอมในการปฏิบตั ิงานใหแก คณะ สํานัก ใน
รูปแบบของการกระจายอํานาจ การสนับสนุนงบประมาณกําลังคน ขอมูลขาวสารและนวัตกรรมดานการ
บริหารจัดการ
• สงเสริมใหบุคลากร หนวยงานแสวงหาพัฒนานวัตกรรมในการทํางานตามภารกิจ
หนาที่และนวัตกรรมการบริหารจัดการ
2. พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตรที่มุงผลสัมฤทธิ์และระบบบริหารคุณภาพ
แนวทางดําเนินการ
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• ปรับปรุงขอบังคับระเบียบมหาวิทยาลัยใหเอื้อตอการยกระดับประสิทธิภาพการทํางาน
และการสรางเสริมธรรมภิบาลทางการบริหารจัดการ
• พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามแนวทางการบริหาร
ยุทธศาสตรและการพัฒนาระบบคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของสกอ. สมศ. และ ก.พ.ร.
• สงเสริมการแสวงหาและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน
องคการแหงการเรียนรู
• สงเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการ
ความรูภายในมหาวิทยาลัย
• เสริมสรางความมั่นคงของเงินคงคลังและเพิ่มรายไดจากสินทรัพยที่มีอยูของ
มหาวิทยาลัย
• ระบุคนหาอัตลักษณ ผลงานเชิงประจักษของมหาวิทยาลัยเพื่อสื่อสาร จัดการภาพลักษณ
ผานสื่อโทรทัศน หนังสือพิมพ Website และสื่ออื่นๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมตามพันธกิจ การบําเพ็ญ
ประโยชนตอสังคม และสมาคมศิษยเกา
3. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสภาพแวดลอมทางกายภาพของมหาวิทยาลัย
แนวทางดําเนินการ
• ปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพ ภูมสิ ถาปตยภายในมหาวิทยาลัยใหสื่อถึงการเปน
มหาวิทยาลัยสีเขียว และความเปนสถาบันอุดมศึกษาที่ทนั สมัย และมีสนุ ทรียภาพ
• พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนตัวอยางขององคกรแหงความพอเพียง
• จัดหา พัฒนาระบบสวัสดิการดานที่พักอาศัย สิ่งอํานวยบริการอื่นเพื่อสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตใหแกบุคลากรและนักศึกษา

บทที่ 3
การวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคาของงบประมาณที่ใชในการพัฒนาบุคลากร
ผูจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรจะตองวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของใหครบถวน
สําหรับการ
พัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา มีปจจัยสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของหลายอยาง อาทิ จํานวนบุคลากร
ที่มีอยู ศักยภาพของบุคลากร
แนวโนมความตองการของตลอดแรงงาน สภาพการแขงขันในการ
การศึกษา
ฯลฯ การวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ประจําปงบประมาณ 2553 มีปจ จัยทีน่ ํามาพิจารณา ดังนี้

3.1 ขอมูลบุคลากร
ในปจจุบนั มหาวิทยาลัยมีบุคลากรอยู 2 ประเภท คือ
1) บุคลากรสายวิชาการ หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานสอนและวิจยั เปนหลัก อาทิ ตําแหนง
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
2) บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการสอน การวิจัย ใน
หนวยงานคณะ สํานักงาน อาทิ ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป นักวิจัย นิตกิ ร บุคลากร
บุคลากรสายสนับสนุนมีทั้งกลุมงานที่ปฏิบัติงานโดยผูมคี ุณวุฒิ และบุคลากรที่ไมกําหนดคุณวุฒซิ ึ่งเปน
กลุมที่มีลักษณะงานจางเหมาะเพื่อดูแล รักษาอาคาร สถานที่ สาธารณูปโภค
จากการวิเคราะหภาระงาน เพื่อกําหนดกรอบอัตรากําลังในปงบประมาณ 2551 – 2554
มหาวิทยาลัยมีความตองการอัตรากําลัง สายวิชาการ ดังนี้
ตารางที่ 1 จํานวนความตองการบุคลากร สายวิชาการ ป 2551-2554 แบงตามโครงสรางการแบงสวน
ราชการ
ลําดับ
หนวยงาน
จํานวนที่พึงมี
หมายเหตุ
1 คณะครุศาสตร
72
รวมอัตรากําลังของวิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ(ศูนย
2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
166
กรุงเทพมหานคร) และวิทยาลัย
3 คณะวิทยาการจัดการ
107
อุษาคเนย (ศูนยสระแกว)
4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
130
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
60
6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
41
รวม
576

ตารางที่ 2 จํานวนบุคลากร สายวิชาการ แบงตามหนวยงาน คุณวุฒิ และตําแหนงวิชาการ
สถานภาพ
จํานวน
ลําดับที่
หนวยงาน
ทั้งหมด ขรก. พนม. ลจ.
1
คณะครุศาสตร
30
15
15
2
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
76
32
42
2
3
คณะวิทยาการจัดการ
50
28
22
4
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
69
41
28
5
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
34
14
20
6
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
16
12
4
7
บัณฑิตวิทยาลัย
2
2
8
วิทยาลัยการจัดการและสารสนเทศ
26
13
13
ศาสตร (กทม.)
9
วิทยาลัยอุษาคเนย (สระแกว)
9
9
10
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
11
11
รวม
323
155 166
2
ขอมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2553
6

1

8
3
256

8
61

คุณวุฒิ
ป.ตรี ป.โท ป.เอก
16
14
3
66
7
1
38
11
1
54
14
33
1
13
3
2
25
1

84

1
16

3
3

ตําแหนงทางวิชาการ
ผศ. รศ. ศ.
10
3
14
3
19
3
21
2
8
1
7
2
1
5

จากสภาพความตองการอัตรากําลังบุคลากร สายวิชาการในระยะ 4 ป ในปจจุบนั มหาวิทยาลัยมีอัตรากําลังบุคลากร สายวิชาการ ดังนี้

10
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน จากการวิเคราะหภาระงานเพื่อกําหนดกรอบอัตรากําลัง
ปงบประมาณ 2551 – 2554 มหาวิทยาลัยมีความตองการอัตรากําลังสายสนับสนุน ดังนี้
ตารางที่ 3 จํานวนความตองการบุคลากร สายสนับสนุน ป 2551-2554 (กลุมที่กําหนดคุณวุฒิ ปฏิบัติงาน
ในสํานักงาน) แบงตามโครงสรางการแบงสวนราชการ
ลําดับ
ที่
1

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

หนวยงาน

จํานวน
อัตรากําลัง
ที่พึงมี

สํานักงานอธิการบดี
1.1 กองกลาง
1.2 กองนโยบายและแผน
1.3 กองพัฒนานักศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

68
9
18
7
40
7
50

คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
บัณฑิตวิทยาลัย
รวม

14
12
11
25
11
8
8
288

หมายเหตุ ไมรวมโรงเรียนสาธิต

หมายเหตุ

รวมหนวยตรวจสอบภายใน

รวมศูนยคอมพิวเตอร
รวมศูนยกรุงเทพ ศูนย
สระแกว ศูนยใหการศึกษา
เซียร เอกศาสตร วิเทศ
สัมพันธ โครงการExecutive

11
ในปจจุบนั บุคลากรสายสนับสนุน กลุมที่กาํ หนดคุณวุฒแิ ละปฏิบัติงานอยูในสํานักงานมีจํานวน
246 คน ดังนี้
ตารางที่ 4 จํานวนบุคลากร สายสนับสนุนกลุมที่กําหนดคุณวุฒิ แบงตามหนวยงาน และสถานภาพ
ลําดับ
หนวยงาน
ที่
1 สํานักงานอธิการบดี
1.1 กองกลาง
1.2 กองนโยบายและแผน
1.3 กองพัฒนานักศึกษา
2 สถาบันวิจัยและพัฒนา
3 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (รวมศูนยคอมฯ)
4 สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการ
วิชาการ
5 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(รวมศูนยกทม. สระแกว ศูนย
การศึกษาตาง ๆ)
6 คณะครุศาสตร
7 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
8 คณะวิทยาการจัดการ
9 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
12 บัณฑิตวิทยาลัย
รวม
หมายเหตุ ขรก. หมายถึง ขาราชการ
พรก. หมายถึง พนักงานราชการ
ชค. หมายถึง ลูกจางชั่วคราว

ขรก.
4
1
3
1
1

สถานภาพ
ปจ. พรก. พนม. ชค.
9

10

1

1
3

1
1

16

1

4
7

1
1
1
1

35
7
13
5
29

1
1

1

18

16

38

7
8
7
19
8
6
5
191

รวม
54
8
16
6
32
5

1

49

3
5

8
10
9
21
9
7
8
246

ปจ. หมายถึง ลูกจางประจํา
พนม. หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย

12

3.2 ขอมูลขาราชการที่จะเกษียณ ในป 2553
ในปงบประมาณ 2553 มีขาราชการเกษียณอายุ จํานวน 13 คน ในการวางแผนพัฒนาบุคลากร
จึงจะตองคํานึงถึงขอมูลผูที่จะเกษียณ เพื่อนําไปใชในการสรรหา การพัฒนาบุคลากรทดแทนโดยเฉพาะ
ในหลักสูตรทีม่ ีนักศึกษาจํานวนมากเพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามเกณฑคุณภาพ มีรายละเอียดผูที่
จะเกษียณอายุ ดังนี้
ตารางที่ 5 ขอมูลอาจารยที่จะเกษียณในวันที่ 1 ตุลาคม 2553
ลําดับ
ที่

ชื่อสกุล

ตําแหนง

ระดับ

คุณวุฒิ

คณะ/ภาควิชา
/สาขาวิชา

1
2

นางสาวจาฏพัจน
นางสมปอง

มีสันทัด
พวงเจริญ

นักวิเคราะห
นโยบายฯ
ผศ.

3

นายภิเษก

จันทรเอี่ยม

ผศ.

8

ป.เอก

4

นางฤดี

กรุดทอง

ผศ.

8

ป.โท

5

นายนิยม

เชยกีวงษ

อ.

7

ป.โท

6

นายชาตรี

พนเจริญสวัสดิ์

ผศ.

8

ป.โท

7

นางพัชราภรณ

สุวรรณกูฎ

ผศ.

8

ป.โท

8

นายชาญชัย

คริสตปกครอง

ผศ.

8

ป.ตรี

9

นางบังอร

ธรรมศิริ

ผศ.

8

ป.โท

10

นายสิริเจษฎ

รัตนจรณะ

อ.

7

ป.โท

11

นางสาวกอบกุล

สังขะมัลลิก

ผศ.

8

ป.โท

12

นางสาวรุงรัตน

เหลืองนทีเทพ

ผศ.

8

ป.โท

สํานักงานอธิการบดี
คณะครุศาสตร
สาขาวิชาจิตวิทยา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการ
สื่อสาร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(กทม.)
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สาขาวิชาบรรณารักษและสารสนเทศ
ศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการ
สื่อสาร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาฟสิกส
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาคณิตศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (กทม.)

13

นางสุรางค

เมรานนท

รศ.

9

ป.เอก

คณะครุศาสตร

8
8

ป.โท
ป.โท

13

3.3 ขอมูลนักศึกษา และหลักสูตรการศึกษา
1. จํานวนนักศึกษาปจจุบัน
ตารางที่ 6 จํานวนนักศึกษา จําแนกตามหนวยงานและปการศึกษา
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

หนวยงาน
คณะครุศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ศูนยกรุงเทพ
ศูนยสระแกว
รวม

ป2548
60
29
80
42
6
12
20
6
255

2549
65
135
437
96
116
19
76
22
966

2550
57
175
383
134
65
20
28
39
901

2551
82
216
412
164
83
30
71
50
1,108

2552
188
377
519
172
223
39
45
51
1,614

รวม
452
932
1831
608
493
120
240
168
4,844

2. ขอมูลหลักสูตรที่กําลังพัฒนา และแผนผลิตบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2553
สําหรับปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยมีแผนผลิตบัณฑิตและแผนพัฒนาหลักสูตรใหม
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาเดิมหลายหลักสูตร ซึ่งจะสงผลกระทบตอการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะใน
สายวิชาการ ดังรายละเอียดตอไปนี้

14
แผนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ปงบประมาณ2553
คณะวิทยาการจัดการ
ระดับ / สาขาวิชา

แผนปรับปรุงหลักสูตร / ปการศึกษา 2553

บริหารธุรกิจบัณฑิต
1. การจัดการทั่วไป
2. บริหารธุรกิจ
3. เศรษฐศาสตรธุรกิจ
4. คอมพิวเตอรธุรกิจ
5. การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
บัญชีบัณฑิต
6. การบัญชี
ศิลปศาสตรบัณฑิต

พัฒนา
-

7. การจัดการทองเที่ยว
8. นิเทศศาสตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต

ปด

9.เศรษฐศาสตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต
10. นิเทศศาสตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
11. บริหารธุรกิจ
รวม (หลักสูตร)

2

15
แผนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ปงบประมาณ2553
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ระดับ / สาขาวิชา

แผนปรับปรุงหลักสูตร / ปการศึกษา 2553

ศิลปศาสตรบัณฑิต
1. ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
2. ภาษาอังกฤษ
3. จิตวิทยา
4. สารสนเทศศาสตร
5. สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา
6. ศิลปกรรม
7. ศิลปะการแสดง
8. ดนตรีสากล
หลักสูตรใหม
9.การพัฒนาชุมชน(การพัฒนามนุษยและสังคม)
10.ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม
11.จิตวิทยาการพัฒนาผูสูงวัย
12.ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ
นิติศาสตรบัณฑิต
13.นิติศาสตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
14. รัฐประศาสนศาสตร
รัฐศาสตรบัณฑิต
15.เศรษฐศาสตรการเมือง
รวม (หลักสูตร)

ปรับปรุง
ปรับปรุง
พัฒนา
3

16
แผนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ปงบประมาณ2553
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ระดับ / สาขาวิชา

แผนปรับปรุงหลักสูตร / ปการศึกษา 2553

วิทยาศาสตรบัณฑิต
1.เทคโนโลยีการผลิตสัตว
2.เทคโนโลยีการผลิตพืช
3.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
4. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
5. เทคโนโลยีการจัดการเกษตร
รวม (หลักสูตร)

ปรับปรุง
ปรับปรุง
2

แผนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ปงบประมาณ2553
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดับ / สาขาวิชา

แผนปรับปรุงหลักสูตร / ปการศึกษา 2553

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
1. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ตอเนื่อง)
3. ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
4. เทคโนโลยีเซรามิกส
5. เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา
6. อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
7. วิศวกรรมระบบควบคุมและหุนยนต
8. การจัดการวิศวกรรม
9. วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
10. เทคโนโลยีเครื่องกล
11. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
รวม (หลักสูตร)

ปด
พัฒนา
พัฒนา
พัฒนา
พัฒนา
พัฒนา
5
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แผนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ปงบประมาณ2553
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระดับ / สาขาวิชา

แผนปรับปรุงหลักสูตร / ปการศึกษา 2553

วิทยาศาสตรบัณฑิต
1.เทคโนโลยีชีวภาพ
2.วิทยาการคอมพิวเตอร
3.เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.เคมีอุตสาหกรรม
5.คหกรรมศาสตร
6.วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
7.วิทยาศาสตรความปลอดภัย
8.คณิตศาสตรประยุกต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง

9. วิทยาศาสตรศึกษา
รวม (หลักสูตร)

ปรับปรุง
7

แผนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ปงบประมาณ2553
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ระดับ / สาขาวิชา

แผนปรับปรุงหลักสูตร / ปการศึกษา 2553

ศิลปศาสตรบัณฑิต
1.การจัดการการบิน
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2. รัฐประศาสนศาสตร
รัฐประศาสตรดุษฎีบัณฑิต
3. รัฐประศาสนศาสตร
รวม (หลักสูตร)

ปรับปรุง
1
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แผนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ปงบประมาณ2553
คณะครุศาสตร
ระดับ / สาขาวิชา

แผนปรับปรุงหลักสูตร / ปการศึกษา 2553

ครุศาสตรบัณฑิต
1. คณิตศาสตร
2. วิทยาศาสตร
3. ภาษาอังกฤษ
4. การศึกษาปฐมวัย
5. เทคโนโลยีทางการศึกษา
6. การประถมศึกษา
7. พลศึกษา
8. คอมพิวเตอรศึกษา
9. จิตวิทยาการศึกษา
10. การวัดและประเมินผล
11. ภาษาไทย
12. สังคมศึกษา
ป.วิชาชีพ
13. ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
14. การบริหารการศึกษา
15. หลักสูตรและการสอน
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
16. การบริหารการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
17. หลักสูตรและการสอน
รวม (หลักสูตร)

ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง
พัฒนา
ปรับปรุง
ปรับปรุง
7
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แผนผลิตบัณฑิต ปงบประมาณ 2553
คณะวิทยาการจัดการ
ระดับ/สาขาวิชา
บริหารธุรกิจบัณฑิต
1. การจัดการทั่วไป
2. การบริหารธุรกิจ
- แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
- แขนงวิชาการตลาด
- แขนงวิชาการเงินการธนาคาร
- แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
- แขนงวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
- แขนงวิชาการบริหารงานอุตสาหกรรม
3. การจัดการโลจิสติกส
4. เศรษฐศาสตรธุรกิจ
5. คอมพิวเตอรธุรกิจ
บัญชีบัณฑิต
6. การบัญชี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
7. การจัดการทองเที่ยว
8. นิเทศศาสตร
เศรษศาสตรบัณฑิต
9. เศรษฐศาสตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต
10. นิเทศศาสตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
11. บริหารธุรกิจ
รวม

จํานวนรับ/ปการศึกษา/คน
ปกติ
พิเศษ
รวม
80

80

160

60
20
20
40
20
20
40
20
-

60
30
20
30
40
-

120
50
40
70
20
20
80
20
-

50

40

90

25
60

25
40

50
100

-

-

-

-

-

-

455

40
405

820
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แผนผลิตบัณฑิต ปงบประมาณ 2553
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ระดับ/สาขาวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต
1. ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
2. ภาษาอังกฤษ
3. จิตวิทยา
4. สารสนเทศศาสตร
5. สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา
6. ศิลปกรรม
7. ศิลปะการแสดง
8. ดนตรีสากล
9.การพัฒนาชุมชน(การพัฒนามนุษยและสังคม)
10.ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม
11.จิตวิทยาการพัฒนาผูสูงวัย
12.ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ
นิติศาสตรบัณฑิต
13. นิติศาสตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
14. รัฐประศาสนศาสตร
รัฐศาสตรบัณฑิต
15.เศรษฐศาสตรการเมือง
รวม

จํานวนรับ/ปการศึกษา/คน
ปกติ
พิเศษ
รวม
30
40
40
30
40
35
35
30
0
0
0
0

-

30
40
40
30
40
35
35
30
0
0
0
0

60

-

60

120

-

120

0
460

-

0
460
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แผนผลิตบัณฑิต ปงบประมาณ 2553
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จํานวนรับ/ปการศึกษา/คน
ปกติ
พิเศษ
รวม

ระดับ/สาขาวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
1.เทคโนโลยีการผลิตสัตว
2.เทคโนโลยีการผลิตพืช
3.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
4.เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
5. เทคโนโลยีการจัดการการเกษตร
รวม

25
25
25
25

25
25
25
25

50
50
50
50

100

10
110

200

แผนผลิตบัณฑิต ปงบประมาณ 2553
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดับ/สาขาวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
1. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ตอเนื่อง)
3. ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
4. เทคโนโลยีเซรามิกส
5. วิศวกรรมเครื่องยนต
6. เทคโนโลยีไฟฟา
7. อิเล็กทรอนิกสและไทรคมนาคม
- แขนงอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
- แขนงโทรคมนาคมและระบบเครือขาย
8. วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
9.วิศวกรรมระบบควบคุมและหุนยนต
10. วิศวกรรมระบบการผลิต
- แขนงการจัดการวิศวกรรม
- แขนงวิศวกรรมการผลิต
รวม

จํานวนรับ/ปการศึกษา/คน
ปกติ
พิเศษ
รวม
120
15
15
-

120
15
15
-

240
30
30
-

-

-

-

15

15

30

165

165

330
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แผนผลิตบัณฑิต ปงบประมาณ 2553
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระดับ/สาขาวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
1. เทคโนโลยีชีวภาพ
2. วิทยาการคอมพิวเตอร
- ศูนยเซียร
3. เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เคมีอุตสาหกรรม
5. คหกรรมศาสตร
6. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
7. วิทยาศาสตรความปลอดภัย
8. คณิตศาสตรประยุกต
9. วิทยาศาสตรเครื่องสํา
วิทยศาสตรมหาบัณฑิต
10. วิทยาศาสตรศึกษา
รวม

จํานวนรับ/ปการศึกษา/คน
ปกติ
พิเศษ
รวม
40
80
80
20
20
20
40
20
25
10
355

40
40
40

80
120
40

40-60

120-140

20
20
20
40
25

40
40
40
80
20
50

15

15

300-320

645-665

แผนผลิตบัณฑิต ปงบประมาณ 2553วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ระดับ/สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
1. การปกครองทองถิ่น
ศิลปศาสตรบัณฑิต
2. การจัดการการบิน
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
3. รัฐประศาสนศาสตร
- แขนงวิชาการจัดการองคกรทองถิ่น
4. รัฐประศาสนศาสตร
- แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
5. รัฐประศาสนศาสตร
รวม

จํานวนรับ/ปการศึกษา/คน
ปกติ
พิเศษ
รวม
-

-

-

120

-

120

-

150

150

-

25

25

120

25
200

25
320
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แผนผลิตบัณฑิต ปงบประมาณ 2553
คณะครุศาสตร
ระดับ/สาขาวิชา
ครุศาสตรบัณฑิต
1. คณิตศาสตร
2. วิทยาศาสตร
3 .ภาษาอังกฤษ
4. การศึกษาปฐมวัย
5. เทคโนโลยีทางการศึก
6. การประถมศึกษา
7. พลศึกษา
8. คอมพิวเตอรศึกษา
9. จิตวิทยาการศึกษา
10. การวัดและประเมินผล
11. ภาษาไทย
12. สังคมศึกษา
ป.วิชาชีพ
13.ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
14. การบริหารการศึกษา
15. หลักสูตรและการสอน
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
16. การบริหารการศึกษา
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
17. หลักสูตรและการสอน
รวม

จํานวนรับ/ปการศึกษา/คน
ปกติ
พิเศษ
รวม
80
80
60
60
-

-

80
80
60
60
-

-

-

-

15
15

20
20

-

-

20

-

310

20
80

280
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3.4 การวิเคราะหความตองการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2553
การวิเคราะหความตองการพัฒนาบุคลากรนั้น มีปจจัยที่จะตองนํามาพิจารณาหลายอยาง
เนื่องจากมีผลตอการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
ดังนี้
1. การเปรียบเทียบสัดสวนนักศึกษาตอจํานวนอาจารย เกณฑมาตรฐานของ FTES ระดับปริญญา
ตรี ตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑ สมศ.
(ตัวบงชี้ที่ 2.4 สกอ.)
(3)
(1)
(4)
(5)
(2)
จํานวน
เกณฑ
จํานวน สรุปผล
จํานวน
ลําดับ
หนวยงาน
ที่ควรมี
จํานวน
อจ.
(3)-(4)
นศ.
ตามเกณฑ
นศ.:อจ. ปจจุบัน
ปจจุบัน
1 คณะครุศาสตร
25:1
521
21
25
-4
2 คณะมนุษยศาสตรและ
25:1
1,149
46
76
-30
สังคมศาสตร

3
4
5
6
7
8
9

คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ศูนยกรุงเทพ
ศูนยสระแกว
วิทยาลัยนวัตกรรม
รวม

25:1
25:1

2,660
722

106
29

49
68

+57
-39

25:1

923

37

34

+3

20:1
25:1
25:1

158
375
231
147
6,886

8
15
15
6
283

15
24
5
4
299

-7
-9
+10
+2
-21

25:1

หมายเหตุ : จํานวนอาจารยปจจุบัน ไมรวมอาจารยผูทรงคุณวุฒิ มีสญ
ั ญาจาง จํานวน 10 คน
(ครุศาสตร 2 คน บัณฑิตวิทยาลัย 2 คน วิทยาลัยนวัตกรรม 6 คน)
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จากขอมูลในตารางที่ 7 เปรียบเทียบจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
ตามเกณฑ สมศ. พอสรุปไดวามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ มีสัดสวนจํานวนนักศึกษาตอจํานวน
อาจารยประจําสูงกวาเกณฑอยู 16 คน และมีบางหนวยงานจํานวนอาจารยต่ํากวาและสูงกวา เชน คณะ
วิทยาการจัดการ มีสัดสวนจํานวนอาจารยเทียบกับจํานวนนักศึกษา ปรากฏวาจํานวนอาจารยต่ํากวา
เกณฑอยู 57 คน แตในคณะครุศาสตรสดั สวนจํานวนอาจารยเทียบกับจํานวนนักศึกษา สูงกวาเกณฑ
อยู 4 คน
ถึงแมวาตัวเลขอาจารยทั้งหมดเทียบกับจํานวนนักศึกษาสูงกวาเกณฑ แตในสภาพความจริงแลว
ในสถาบันอุดมศึกษาผูดํารงตําแหนงอาจารยจะตองไปดํารงตําแหนงบริหาร ในตําแหนงอธิการบดี รอง
อธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดีและหัวหนาหนวยงานอื่นๆ อีก เปนจํานวนไมนอยกวา 50 คน จึง
มิไดปฏิบัติภารกิจดานการสอนเต็มเวลา จึงพอจะสรุปไดวาในภาพรวมแลว หากพิจารณาเพื่อใหการ
ปฏิบัติภารกิจดานการสอนเกี่ยวกับนักศึกษามีความสมบูรณยิ่งขึ้น
จํานวนอาจารยเทียบกับจํานวน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยยังขาดอยูประมาณ 30 คน
2. การเปรียบเทียบสัดสวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือ
เทียบเทาตออาจารยประจํา ตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบสัดสวนคุณวุฒิอาจารย ตอจํานวนอาจารยประจํา ตามเกณฑ สมศ.
(ตัวบงชี้ที่ 2.5 สกอ.)
ปจจุบัน ผลการเปรียบเทียบ
สรุป
เกณฑการประเมิน
จํานวน อจ.
กับจํานวน
เมื่อเทียบกับเกณฑ
ป.เอก/ป.ตรี
อจ.ประจํา
การประเมิน
54/5
คิดเปนรอยละ 17 อยูในเกณฑ
คะแนน 1 วุฒปิ .เอก อยูระหวางรอยละ 1-19
คะแนนเทากับ 1
หรือวุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ 20-29
แตวุฒิปริญญาตรีมากกวา รอยละ 5
54/5
ถาจะทําใหไดรอยละ ขาดวุฒิ ป.เอก
คะแนน 2 1. วุฒิ ป.เอก อยูร ะหวาง
20 จะตองมี ป.เอก อยู 8 คน
รอยละ 20-29 และ 2. วุฒิป.ตรีเทากับหรือ
62 คน
นอยกวารอยละ 5
54/5
ถาจะทําใหได
ขาดวุฒิ ป.เอก
คะแนน 3 วุฒิป.เอก มากกวาหรือเทากับ
รอยละ 30
อยู 40 คน
รอยละ 30 และ 2. วุฒิป.ตรีเทากับหรือ
จะตองมี
นอยกวารอยละ 5
ป.เอก 94 คน
หมายเหตุ ปจจุบันมีอาจารยประจํา 309 คน
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สรุปไดวาในปงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยมีอาจารยคณ
ุ วุฒิป. เอกอยู 54 คน จากขอมูลผู
เกษียณ จะมีอาจารยปริญญาเอกเกษียณอายุเมื่อสิ้นปงบประมาณ 2553 จํานวน 2 คน ในภาพรวม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณยังขาดแคลนอาจารยทมี่ ีคุณวุฒิ ป. เอก อยูไมนอยกวา 8 คน
3. การเปรียบเทียบสัดสวนอาจารยประจําที่ดาํ รงตําแหนงอาจารย ผศ. รศ. และ ศ. ตามเกณฑ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบสัดสวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผศ. รศ. และ ศ.
(ตัวบงชี้ที่ 2.6 สกอ.)
ปจจุบัน ผลการเปรียบเทียบ
สรุป
เกณฑการประเมิน
จํานวน
กับจํานวน
เมื่อเทียบกับเกณฑ
ผศ./รศ./ศ.
อจ.ประจํา
การประเมิน
คิดเปนรอยละ 33 อยูในเกณฑ
คะแนน 1 ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ. 83/16/3
คะแนนเทากับ 1
รวมกันอยูระหวางรอยละ 1-39
คะแนน 2 ผูดาํ รงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ
ศ. อยูระหวางรอยละ 40-59 และ2. ผูดํารง
ตําแหนงระดับ รศ.ขึ้นไปเทากับหรือมากกวา
รอยละ 10

83/16/3

คะแนน 3 ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ.
รวมกันมากกวาหรือเทากับรอยละ 60 และ 2. ผู
ดํารงตําแหนงระดับ รศ.ขึ้นไปเทากับหรือ
มากกวารอยละ 10

83/16/3

ถาจะทําใหไดรอยละ
40 จะตองมี ผศ. รศ.
และศ. รวมกัน 124
คน หรือ มี รศ.ขึ้น
ไป 31 คน
ถาจะทําใหไดรอยละ
60 จะตองมี ผศ. รศ.
และศ. รวมกัน 185
คน หรือ มี รศ.ขึ้น
ไป 31 คน

ขาด ผศ. รศ. และ
ศ. รวมกัน
อีก 22 คน หรือ
ขาด รศ. ขึ้นไปอีก
12 คน
ขาด ผศ. รศ. และ
ศ. รวมกัน
อีก 83 คนหรือ
ขาด รศ. ขึ้นไปอีก
12 คน

หมายเหตุ : จํานวน ผศ. รศ. และ ศ. รวมกันเทากับ 102 คน และจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 309 คน
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4. การพัฒนาตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ 2553 – 2556 มหาวิทยาลัย
จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยใหม เปาหมายและยุทธศาสตรใหมของมหาวิทยาลัยจึงนํามาสูการวางแผน
พัฒนาบุคลากร มีประเด็นสําคัญ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สรางเครือขายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
เชิงบูรณาการ
• พัฒนามหาวิทยาลัย ปรับภาพลักษณของมหาวิทยาลัยสูส ากลดวยการสรางความรวมมือในการ
พัฒนาศาสตรและการปฏิบตั ิการ เพื่อชุมชนที่มีความพรอมรวมกับสถาบันอุดมศึกษา หนวยงานใน
ภูมิภาคอุษาคเนย
• สนับสนุนใหคณาจารยเขารวมหรือจัดเวทีหรือพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการปฏิบัติงาน
หรือเผยแพรผลงานของมหาวิทยาลัยกับหนวยงาน มหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มโอกาสในการเขาศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่มี
ศักยภาพสูงสุด
• พัฒนาหลักสูตรใหมใหทันสมัยและตอบสนองความตองการของผูเรียนและสังคม
• สงเสริมสนับสนุนใหความสําคัญกับการพัฒนาบทบาทและการปฏิบัติหนาที่ของอาจารยที่
ปรึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4. พัฒนามหาวิทยาลัยเปนองคการสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลและเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว
4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหนวยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
• สนับสนุนการศึกษาตอ การฝกอบรม ศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ และการเขาสูตําแหนง
ตามเสนทางอาชีพของบุคลากรแตละสายงาน
• สรางวัฒนธรรมการเปนมืออาชีพทางดานการอุดมศึกษาใหแกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ผาน
กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล การเสริมสรางคุณธรรมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ การ
คัดเลือกและประกาศเกียรติคณ
ุ ยกยองคณาจารยดีเดนในดานตางๆ
• พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานใหบุคลากรกําหนดแผนปฏิบัตงิ านประจําปและกําหนด
ตัวชี้วดั ความสําเร็จในการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม
• สงเสริมการจัดกิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการทํางาน
และการถายทอดประสบการณระหวางคณาจารยและบุคลากร
• มอบอํานาจเสริมพลังและสรางความพรอมในการปฏิบัติงานใหแก คณะ / สํานัก ในรูปแบบ
ของการกระจายอํานาจ การสนับสนุนงบประมาณกําลังคน ขอมูล
ขาวสารและนวัตกรรมดานการบริหารจัดการ
• สงเสริมใหบคุ ลากร หนวยงานแสวงหาพัฒนานวัตกรรมในการทํางานตามภารกิจหนาที่และ
นวัตกรรมการบริหารจัดการ
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4.2 พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตรที่มุงผลสัมฤทธิ์และมีธรรมาภิบาล
• ปรับปรุงขอบังคับระเบียบมหาวิทยาลัยใหเอื้อตอการยกระดับประสิทธิภาพการทํางานและการ
สรางเสริมธรรมาภิบาลทางการบริหารจัดการ
• พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตรและ
การพัฒนาระบบคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ., สมศ.และ ก.พ.ร.
• สงเสริมการแสวงหาและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคการ
แหงการเรียนรู
• สงเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการความรู
ภายในมหาวิทยาลัย
• ระบุคนหาอัตลักษณ ผลงานเชิงประจักษของมหาวิทยาลัยเพื่อสื่อสาร จัดการภาพลักษณผานสื่อ
โทรทัศน หนังสือพิมพ Website และสื่ออื่นๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมตามพันธกิจ การบําเพ็ญประโยชน
ตอสังคม และสมาคมศิษยเกา
4.3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสภาพแวดลอมทางกายภาพของมหาวิทยาลัย
• ปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพ ภูมิสถาปตยภายในมหาวิทยาลัยใหสื่อถึงการเปน
มหาวิทยาลัยสีเขียว และความเปนสถาบันอุดมศึกษาที่ทนั สมัยและมีสนุ ทรียภาพ
• พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนตัวอยางขององคการแหงความพอเพียง
• จัดหา พัฒนาระบบสวัสดิการดานที่พักอาศัย สิ่งอํานวยบริการอื่นเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตใหแก
บุคลากรและนักศึกษา

3.5 รายงานการดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามโครงการตางๆ ของปงบประมาณ 2552
ตามที่มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาใชจา ยในการดําเนินงานตามโครงการตางๆ
สําหรับพัฒนาบุคลากร เชน การใหทุนการศึกษาในสวนของผูขอรับทุนรายเดิมและผูขอรับทุนรายใหม
การสนับสนุนการฝกอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาการ การวิจัย และการพัฒนา
สมรรถนะตามเสนทางสายอาชีพ การศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ และโครงการอื่นๆ ฯลฯ ที่
เกี่ยวของ ดังรายละเอียดและมีผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 ดังตอไปนี้

เปาประสงคที่ 1:
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมี
คุณภาพมีความสามารถและมี
คุณธรรมในการจัดการศึกษาที่ให
โอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษาแกชุมชนและทองถิ่นที่
สอดคลองกับการขาดแคลนและ
การพัฒนากําลังคนของประเทศ
และมีมาตรฐานในระดับนานาชาติ

เปาประสงค

4. พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ทุกสายงานใหมีศกั ยภาพ
และทักษะการทํางานที่
เหมาะสมและเอือ้ อํานวยตอ
การทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพและความสุข
เพื่อรักษาและสรางบุคลากร
ที่มีคุณภาพไวในระบบ

1.มุงเนนประสิทธิภาพและ
ความเปนธรรมในการ
บริหาร

ตัวชี้วัด

1
โครงการ

2
โครงการ

7 คน

1:25

3

เปาหมาย

โครงการ
(รหัส)

1.โครงการออกกฎ ระเบียบ
ขอบังคับ ปรับปรุงกฎหมาย
ดานการบริหารงานบุคคลที่
เหมาะสม
(1)
2
.
โครงการจั
ดหาอาจารย
การจั
ด
หาอาจารย
ท
ม
่
ี
ี
11.
.
11
ความรูความสามารถ
(2)
เพิ่มขึน้
15. สงเสริมการพัฒนา 3. โครงการพัฒนางานโดยนํา
คุณวุฒิอาจารย
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
ารสนเทศมาใชใน
การปฏิบัติงาน
(3)
16.
16.สงเสริมและ
4.โครงการพัฒนาอาจารย
สนับสนุนการพัฒนา
ศึกษาตอในระดับสูงขึ้น
ศักยภาพอาจารย
(4)
5. โครงการความรวมมือเพื่อ
การพัฒนาศัยภาพอาจารย
ระหวางมหาวิทยาลัย
(5)
6. โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
อาจารยบับณ
ั ฑิตศึกษา
(6)

7.พัฒนากฎหมาย กฎ
ระเบียบและขอบังคับ
ตางๆ

กลยุทธมหาวิ
มหาวิทยาลัย

60,000

150
150,000

2 ลาน

200,000

-

50,
50,000

จํานวนเงิน
งบประมาณ

สนับสนุนให อจ.
อจ.ไป
ฝกอบรม

จํานวนผูรั รบั ทุนรายเดิม 15
คน รายใหม
 52
รายใหมป52
จํานวน 9 คน
สนับสนุนใหอจ.
จ.
ไปฝกอบรม

สนับสนุนเขารับการอบรม
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
โปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ

อาจารยเขาใหมมีคณ
ุ สมบัติ
ตรงตามความตองการ

ออกประกาศ ระเบียบ
ขอบังคับโดยสภา มรว.
มรว.
จํานวน 9 ฉบับ

ผลการดําเนินงาน
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บัณฑิตวิทยาลัย

คณะเทคโนอุ
คณะเทคโนอุตฯ
ศูนยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัย

สนอ.
สนอ.รวมกับ
ศูนยคอมพิวเตอร

คณะ

สนอ.
สนอ.

เจาภาพ

ตัวชี้วัด

4. พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ทุกสายงานใหมีศกั ยภาพ
และทักษะการทํางานที่
เหมาะสมและเอือ้ อํานวยตอ
การทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพและความสุข
เพื่อรักษาและสรางบุคลากร
ที่มีคุณภาพไวในระบบ

เปาประสงค

เปาประสงคที่ 2:
มีความสามารถในการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการ
ปฏิรูปการเรียนรูและการเพิ่ม
ศักยภาพครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

รอยละ 75

เปาหมาย
16.
16.สงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย

กลยุทธ
มหาวิทยาลัย

11.. โครงการสนับสนุนการ
อบรมสัมมนาเพื่อ
พัฒนาวิชาการ วิชาชีพ
(11)
12.โครงการแลกเปลี่ยน
อาจารยและนักศึกษา
กับสถาบันการศึกษา
ตางประเทศ
(12)

7. โครงการสงเสริมอาจารยเขารับ
การอบรมอยางนอย 2 ครั้งตอป
(7)
8. โครงการสงอาจารยเขาอบรม
สัมมนาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ใน
ระดับประเทศและนานาชาติ
(8)
9. โครงการศึกษาดูงาน
ตางประเทศของอาจารย บุคลากร
(9)
10. โครงการอบรมพัฒนาอาจารย
ที่ปรึกษา (10)

โครงการ
(รหัส)

ม.เจียงซี นอรมอล
ประเทศจีน กับ
สถาบันซาเบล ประเทศ
เยอรมนี

3 ลาน

ผูเขาอบรมจํานวน 257 คน

500,000

ผูเขาอบรมจํานวน 68 คน

ผูเขาอบรมจํานวน 155 คน

8 ลาน

50,
50,000

-

จํานวนผูเขาอบรม 227 คน

ผลการดําเนินงาน

60,
60,000

250,
250,000

จํานวนเงิน
งบประมาณ
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สสว.+
สสว.+
มหาวิทยาลัย

คณะ,
คณะ,บัณฑิต
วิทยาลัย

สสว.
สสว.

มหาวิทยาลัย

ศูนยกรุงเทพ

คณะ

เจาภาพ

ตัวชี้วัด

4. พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ทุกสายงานใหมีศกั ยภาพ
และทักษะการทํางานที่
เหมาะสมและเอือ้ อํานวยตอ
การทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพและความสุข
เพื่อรักษาและสรางบุคลากร
ที่มีคุณภาพไวในระบบ

เปาประสงค

เปาประสงคที่ 2:
มีความสามารถในการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการ
ปฏิรูปการเรียนรูและการเพิ่ม
ศักยภาพครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา
จํานวน ผูเสนอขอ
 เสนอขอ
กําหนดตํ
หนดตําแหนง 5 คน

เปาหมาย
16.
16.สนับสนุนการ
พัฒนาเขาสู
ตําแหนงทาง
วิชาการของ
คณาจารย
- สนับสนุนให
อาจารยเขียน
ผลงานทาง
วิชาการ
- ใหความรู
เกี่ยวกับการเขียน
ผลงานวิชาการ

กลยุทธ
มหาวิทยาลัย
13. โครงการจัดอบรม
ใหความรูเกี่ยวกับการ
พัฒนาผลงานวิชาการ
(13)
13)

โครงการ
30,
30,000

จํานวนเงิน
งบประมาณ

ผลการดําเนินงาน
ผูเขาอบรมจํานวน 78 คน
มีผูผเู สนอผลงานผศ
สนอผลงานผศ..จํานวน
3 คน รศ.
รศ.จํานวน 2 คน
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สสว.
สสว.

เจาภาพ

เปาประสงคที่ 6:
ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายในองคกรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง

เปาประสงค

1. มุงเนนประสิทธิภาพและ
ความเปนธรรมในการ
บริหาร
2. บริหารจัดการภายใต
สภาวะเศรษฐกิจพอเพียง
3. สนับสนุนจัดระบบบริหาร
เพื่อเขาสูการเปน
มหาวิทยาลัยเพือ่ การแขงขัน
ในระดับตางๆ

ตัวชี้วัด

1 หนวยงาน

1 โครงการ

รอยละ 5

1 โครงการ

1 โครงการ

เปาหมาย
1. พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ภายในองคกรให
เปนไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบานเมือง
และสังคมที่ดี
12. การพัฒนา
ระบบและกลไก
การจัดสรรการ
วิเคราะหคาใชจาย
การเงินและ
งบประมาณ

กลยุทธ
มหาวิทยาลัย
1. โครงการอบรม
พัฒนาบุคลากรเพือ่
พัฒนาบุคลิกภาพและส
เริมสรางประสิทธิภาพ
ในการบริการ
(14)
2. โครงการอบรมและ
พัฒนาบุคลากรดาน
แผนงานและ
งบประมาณ
(15)
3. โครงการพัฒนา
ผูบริหารสูการเปน
ผูบริหารมืออาชี
ออาชีพ
(16)
4. โครงการมีสวนรวม
ในการบริหารเพื่อการ
บริหารจัดการทีด่ ี
(17)
5. โครงการพัฒนา
หนวยงานใหมี Good
Practic
(18)

โครงการ

ผูเขาอบรม 65 คน

ผูเขาอบรม 36 คน

โครงการบริหารความเสี
หารความเสี่ยง

-

300,000

100,000

100,000

ผูเขาอบรม 312 คน

ผลการดําเนินงาน

220,000

330,000

จํานวนเงิน
งบประมาณ
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สนอ.
สนอ.

สนอ.
สนอ.

สนอ.
สนอ.

กองนโยบายและ
แผน

สนอ.
สนอ.

เจาภาพ

เปาประสงคที่ 6:
ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายในองคกรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง

เปาประสงค

4. พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ทุกสายงานใหมีศกั ยภาพ
และทักษะการทํางานที่
เหมาะสมและเอือ้ อํานวยตอ
การทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพและความสุข
เพื่อรักษาและสรางบุคลากร
ที่มีคุณภาพไวในระบบ

1. มุงเนนประสิทธิภาพและ
ความเปนธรรมในการ
บริหาร

ตัวชี้วัด

1 โครงการ

1 ครั้ง

1 โครงการ

1 โครงการ

เปาหมาย

3. สงเสริม กํากับ ดูแล
ใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

2. การพัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารทรัพยากร
บุคคล

1. พัฒนาการบริหารจัดการ
ภายในองคกรใหเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดี

กลยุทธมหาวิ
มหาวิทยาลัย

สงไปอบรมภายนอกจํานวน
2 คน

มีผูไดรับคัดเลือกเปน
ขาราชการดี
ราชการดีเดน 1 คน

50,000
9. โครงการคัดเลือก
บุคลากรดีเดน
(22)
22)

มีงานวิจัย 4 เลม
- สายวิฃาการ
- สายสนับสนุน

จัดตั้งสถานีวิทยุเพือ่
การศึกษาและพัฒนาทองถิ่น

ผลการดําเนินงาน

50,000

100,000

100
100,000

จํานวนเงิน
งบประมาณ

8. โครงการกํากับ
ติดตามการปฏิบัตติ าม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย
คณาจารย
(21)

7. โครงการพัฒนา
ระบบประเมินผลงาน
และการพิจารณาความดี
ความชอบของบุคลากร
(20)

6. โครงการพัฒนา
ระบบงาน
ประชาสัมพันธ
(19)

โครงการ
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สนอ.
สนอ.

สนอ.
สนอ.

สนอ.
สนอ.

สนอ.
สนอ.

เจาภาพ

2. บริหารจัดการภายใต
สภาวะเศรษฐกิจพอเพียง

เปาประสงคที่ 6:
ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายในองคกรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง

3. สนับสนุนจัดระบบบริหาร
เพื่อเขาสูการเปน
มหาวิทยาลัยเพือ่ การแขงขัน
ในระดับตางๆ

ตัวชี้วัด

เปาประสงค
5. การสราง
จิตสํานึกตอการ
ประหยัดและใช
พลังงานอยาง
คุมคา
6. การกําหนด
และจัดทํา
แนวทางในการ
รักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการ
ใหบริการ
8. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ
9. พัฒนาระบบ
การจัดการความรู
ภายในองคกร
14.พัฒนาระบบ
และกลไกในการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล

รอยละ 20

3 ครั้ง

3 ครั้ง

3 งาน

กลยุทธ
มหาวิทยาลัย

เปาหมาย

11. โครงการพัฒนา
กระบวนการใหบริการ
(24)
12. โครงการจัดทํา
ระบบฐานขอมูลในการ
บริหารจัดการภายใน
หนวยงาน การอบรม
พัฒนาบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(25)
13.โครงการพัฒนา
ระบบจัดการความรู
ภายในองคกร (26)
14. โครงการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน
ศึกษาตอในระดับสูงขึ้น
(27)
27)

10.
10. โครงการ “ชาววไลย
อลงกรณรรว มใจ
ประหยัดทรัพยากร”
ยากร”
(23)

โครงการ

มหาวิทยาลัย

ใหทุนศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท จํานวน 10 คน
1 ลาน

รวม 14,
14,355,
355,000
บาท

ทุกหนวยงาน

จํานวนผูไปอบรม 2 คน

50,000

สสว./
สสร./
./คณะ
คณะ
สสว./สสร
สนอ.
สนอ.

สนอ.
สนอ.

สนอ.
สนอ.

เจาภาพ

จํานวนผูเขาอบรม 30 คน

มีกระบวนงานรักษา
มาตรฐานเวลา 5
กระบวนงาน

ผูเขาอบรมตามโครงการ
จํานวน 56 คน

ผลการดําเนินงาน

440,000

110,000

55,
55,000

จํานวนเงิน
งบประมาณ
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นางอังคนา กรัณยาธิกุล

2

3

นายสัญชัย มีหนองหวา

น.ส.สุนทรี จีนธรรม

นางสาวจิตติมา กอหรั่งกูล

นางสาววิรามศรี ศรีพจนารถ

นายเศรษฐพงศ วงษอินทร

นางสาวพรรณวิภา แพงศรี

นางสาวนิสา พักตรวิไล

น.ส.ดวงมณี บัวฉุน

นายณฐพงศ เมธินธรังสรรค

น.ส.จุฑารัตน พงษโนรี

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

น.ส.ดนุชา สลีวงศ

1

ชื่อ - สกุล / หนวยงาน

คณะครุศาสตร
น.ส.กันตฤทัย คลังพหล

ลําดับ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

สถานะภาพ
ขรก. พนง.

ปร.ด.วิทยาศาสตรฯการอาหาร

วท.ด.กีฎวิทยา

เคมีประยุกต

วิทยฯสิ่งแวดลอม

เทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิศวกรรมเคมี

พิษวิทยาสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอมศึกษา

คอมพิวเตอร

เทคโนโลยีการศึกษา

ค.ด.เทคโนโลยีและสื่อสาร

วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา

ม.นเรศวร

ม.เกษตรศาสตร

มศว.

ม.เชียงใหม

ม.เกษตรศาสตร

ส.เจาคุณทหาร

ม.ธรรมศาสตร

AIT

ม.มหาสารคาม

U.of Liverpool

ม.เกษตรศาสตร

จุฬาลงกรณ

จุฬาลงกรณฯ

ระยะเวลา

2พ.ย.52-31ต.ค.55

1มิ.ย.52-31พ.ค.55

5-มิ.ย.-49

25-ต.ค.-49

1-พ.ย.-49

1-มิ.ย.-49

1-พ.ย.-48

1-พ.ย.-48

1-มิ.ย.-48

1-ก.พ.-47

22มิ.ย.51-21มิ.ย.54

2มิ.ย.51-1มิ.ย.54

มิ.ย.-49

ขอมูลบุคลากรที่อยูระหวางศึกษาตอและไดรับทุน
ขอมูลการศึกษา
สาขาที่ศึกษา
สถานศึกษา

หนาที่ 1 จาก 4

2557

2557

2554

2554

2554

2554

2553

2553

2553

2552

2556

2556

2554

ปที่คาดวา
จะจบ

จบเม.ย. 53

ทุนรัฐบาล

จบ มิ.ย. 53

หมายเหตุ

400,000 (หลักสูตรนานาชาติ)

165,000

221,000

510,000

462,600

ทุนสกอ.ป51

ทุนสกอ.ป50

จํานวน
เงินทุน

นายรัตถชล อางมณี

15

นายมนัส สายเสมา

นางประพีรพร อักษรศรี

นางสาวชนินทร สวณภักดี

นายสมทรง บรรจงธิติทานต

นายภิศักดิ์ กัลยาณมิตร

นายเอก ศรีเชลียง

นายเจด็จ คชฤทธิ์

นายกัมลาศ เยาวะนิจ

นายสุทธินันทน สายสุวรรณ

นางหทัยรัตน อวมนอย

น.ส.วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์

น.ส.รุงอรุณ วณิชธนะชากร

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

สถานะภาพ
ขรก. พนง.

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

นายนพรัตย ไวโรจนะ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ชื่อ - สกุล / หนวยงาน

14

ลําดับ

อักษรศาสตรดุษฎี สาขา

วท.ด.วิจัยพฤติกรรมฯ

ประชากรศึกษา

รป.ด.

รัฐศาสตร

ไทยศึกษา

รป.ด.

รป.ด.

พัฒนบูรณาการศาสตร

การบริหารสังคม

การศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น

สังคมวิทยา

วิทยฯและเทคโนโลยีพื้นพิภพ

คณิตศาสตรประยุกต

ระยะเวลา

จุฬาลงกรณ

มศว.

ม.มหิดล

ม.ราชภัฏวไลยฯ

จุฬาลงกรณฯ

ม.บูรพา

ม.ราชภัฏวไลยฯ

ม.ราชภัฏวไลยฯ

ม.อุบลราชธานี

1 มิ.ย.52-31พ.ค.55

1 มิ.ย.52-31พ.ค.55

1 มิ.ย.51-31พ.ค.54

รับทุน1/51

21-มิ.ย.-50

21-มิ.ย.-50

ต.ค.-49

ต.ค.-49

1-มิ.ย.-49

1-มิ.ย.-49

ก.ย.-46

ม.ราชภัฏราชนครินทร

ม.ธรรมศาสตร

มิ.ย.-45

มิ.ย.-53

ม.รามคําแหง

ม.เกษตรศาสตร

ม.พระจอมเกลาธนบุรี มิ.ย.-53

ขอมูลบุคลากรที่อยูระหวางศึกษาตอและไดรับทุน
ขอมูลการศึกษา
สาขาที่ศึกษา
สถานศึกษา

หนาที่ 2 จาก 4

2557

2557

2556

2556

2555

2555

2554

2554

2554

2554

2551

2550

2558

2558

ปที่คาดวา
จะจบ

190,000

230,000

270,000

114,000

540,000

540,000

192,000

400,000

544,200

129,000

190,000

จํานวน
เงินทุน

ศึกษานอกเวลาราชการ/รับ
ทุน1/51เปนตนไป
ทุนสกอ.ป51

รับทุนภาค1/51เปนตนไป

ศึกษานอกเวลาราชการ

ศึกษานอกเวลาราชการ

ทุนสกอ.ป50

ศึกษานอกเวลาราชการ

ศึกษานอกเวลาราชการ

หมายเหตุ

นายวุฒินันท สีเตชะ

29

น.ส.ไอลดา อรุณศรี

น.ส.ณัตตยา เอี่ยมคง

นายศักดิ์ชาย นาคนก

31

32

33

น.ส.ภาสุรี ฤทธิ์เลิศ

น.ส.ราชาวดี ยอดเศรณี

น.ส.กรรณิกา เรงศิริกุล

36

37

38

39

น.ส.สุภณิดา พัฒธร

35

นายวีรนัย รักหลวง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นายทรงพลธนฤทธ มฤครัฐอินแปลง

34

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

นายวิกรานต เผือกมงคล

30

คณะวิทยาการจัดการ

นายมนตรี เพชรนาจักร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

สถานะภาพ
ขรก. พนง.
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ชื่อ - สกุล / หนวยงาน

28

ลําดับ

คอมพิวเตอรสารสนเทศ

พืชไร

สัตวบาล

จุฬาลงกรณ

วิทยฯการอาหาร

ป.เอก

บริหารธุรกิจ

คอมพิวเตอร

สารสนเทศศึกษา

ม.อัสสัมชัญ

ม.เกษตรศาสตร

ม.เกษตรศาสตร

วิทยฯและเทคโนโลยี

ม.เกษตรศาสตร

AIT

ม.รามคําแหง

ม.เกษตรศาสตร

ม.ขอนแกน

U.of Utara มาเลเซีย

ม.เกษตรศาสตร

ปร.ด.ภาษาศาสตรประยุกต

เศรษฐศาสตร(การเงิน)

ม.จุฬาลงกรณราชฯ

พธ.ด.ปรัชญา

ระยะเวลา

มิ.ย.-47

1เม.ย.51-31มี.ค.54

มิ.ย.-50

1-พ.ย.-49

1-มิ.ย.-48

ส.ค.-44

1ธ.ค.52-30พ.ย.55

2มิ.ย.51-1มิ.ย.54

1-พ.ย.-50

10-มิ.ย.-47

1 มิ.ย.53-31พ.ค.56

2 มิ.ย.52-31ต.ค.55

ขอมูลบุคลากรที่อยูระหวางศึกษาตอและไดรับทุน
ขอมูลการศึกษา
สาขาที่ศึกษา
สถานศึกษา

หนาที่ 3 จาก 4

2552

2556

2555

2554

2553

2549

2557

2556

2555

2552

1-ม.ค.-07

2557

ปที่คาดวา
จะจบ

479,000

155,750

135,000

104,600

312,312

1,096,500

127,600

390,000

130,000

จํานวน
เงินทุน

ศึกษานอกเวลาราชการ

พนสภาพใหศึกษาป.เอกอื่น

ทุนสกอ.ป51

ทุนรัฐบาล

หมายเหตุ

นายเทิดศักดิ์ อินทโชติ

นายวิวัฒน คลังวิจิตร

น.ส.ประภาวรรณ แพงศรี

นายอนุรัตน ภูวานคํา

น.ส.ชยานิษฐ บุญสนิท

นายชาคริต ศรีทอง

น.ส.อรวิภา แกวเชื้อ

นายกิตติศักดิ์ วาดสันทัด

42

43

44

45

46

47

48

49

51

50

นายชุมพล ปทุมมาเกษร

41

นางสุภารัตน คําเพราะ

โรงเรียนสาธิต

นางศศิธร จันทมฤก

ศูนยกรุงเทพฯ

น.ส.จิรัญญา โชตยะกุล

ชื่อ - สกุล / หนวยงาน

40

ลําดับ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1 มิ.ย.52-31พ.ค.55

มิ.ย.-51

21พ.ค.51-20พ.ค.54

19ส.ค.51-31ส.ค.54

2มิ.ย.51-1มิ.ย.54

มิ.ย.-50

5-มิ.ย.-49

5-มิ.ย.-49

ป.เอก บริหารการศึกษา

การศึกษาปฐมวัย

มรภ.วไลยอลงกรณ

จุฬาลงกรณ

รวมเงิน

ภาค 2/49

มิ.ย.-50

วศ.ด.วิศวกรรมหุนยนและระบบฯ ม.พระจอมเกลาธนบุรี 1 มิ.ย.52-31พ.ค.55

ม.เกษตรศาสตร

จุฬาลงกรณ

วท.ด.ธุรกิจและเทคโนโลยีและการ
จัดการนวัตกรรม

วศ.ด.วิศวกรรมอุตสาหการ

ม.สุรนารี

ม.นากาโอกะ ญี่ปุน

ม.เชียงใหม

ส.พระจอมเกลา

ส.พระจอมเกลา

ม.เทคโนโลยีสุรนารี

วศ.ด.วิศวกรรมโทรคมนาคม

วัสดุศาสตร

วิศวอุตสาหการ

การบริหารอาชีวศึกษา

วิศวกรรมไฟฟา

วิศวกรรมโทรคมนาคม

ขอมูลบุคลากรที่อยูระหวางศึกษาตอและไดรับทุน
สถานะภาพ
ขอมูลการศึกษา
ขรก. พนง.
สาขาที่ศึกษา
สถานศึกษา
ระยะเวลา
/ วิศวกรรมการผลิตและระบบ
ส.พระจอมเกลาธนบุรี 9-มิ.ย.-49

หนาที่ 4 จาก 4

2554

2555

2557

2557

2556

2556

2556

2556

2555

2554

2554

ปที่คาดวา
จะจบ
2554

10,622,162

120,000

190,000

294,000

495,000

600,000

302,000

472,000

120,600

จํานวน
เงินทุน

ศึกษานอกเวลาราชการ

ศึกษานอกเวลาราชการ

ทุน Monbusho

ศึกษานอกเวลาราชการ

ทุนสกอ.ป50

หมายเหตุ

39
ในปจจุบนั มหาวิทยาลัยสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาตอในระดับปริญญาโท ดังนี้
ลํา
ดับ

ชื่อ - สกุล

1

น.ส.ไอลดา วงษปรีขา

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

นายเผด็จ หงษทอง
วาที่ร.ต.สมยศ มงคลเดช
น.ส.สายพิน ทาทอง
นางนงลักษณ สมณะ
น.ส.กรรณิกา สรอยสําโรง
นางอารีย ทิพรส
นางรัชนีกร ดวงอาจ
น.ส.ฐิติกานต จิตรจา
น.ส.วีรสุดา พรหมประดิษฐ
น.ส.พวงเพชร พลทอง

สาขา
เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา
รป.ม.
รป.ม.
รป.ม.
รป.ม.
รป.ม.
รป.ม.
รป.ม.
รป.ม.
รป.ม.
รป.ม.

สถาน
ศึกษา
มสธ.
มรว.
มรว.
มรว.
มรว.
มรว.
มรว.
มรว.
มรว.
มรว.
มรว.

ระยะ
เวลา

หมาย
เหตุ

ภาค1/47 ภาคนอกเวลา
ราชการ
ภาค1/52
”
ภาค1/52
”
ภาค1/52
”
ภาค1/52
”
ภาค1/52
”
ภาค1/52
”
ภาค1/52
”
ภาค1/52
”
ภาค1/52
”
ภาค1/52
”

บทที่ 4
มาตรการในการนําไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
ตามแผนพัฒนาบุคลากร
จากการศึกษาสภาพปจจุบนั
แนวโนมความตองการตามปจจัยตางๆที่มีผลตอการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในบทที่ 1 ถึงบทที่ 3 มหาวิทยาลัยจึงมี
มาตรการในการนําไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผลโดยจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป
งบประมาณ 2553 ดังนี้
4.1 มาตรการนําไปสูการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน
1. การสรรหาบุคลากร
มหาวิทยาลัยดําเนินการสรรหาบุคลากร โดยการประกาศรับสมัครจากบุคคลภายนอกหรือ
รับโอน โดยยึดตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและมาตรฐานกําหนดตําแหนง สําหรับกระบวนการสรร
หาไดนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกระบวนการสรรหา คือ มีการเผยแพรการสมัครอยางแพรหลาย มี
คณะกรรมการดําเนินการ มีการทดสอบวัดความรู ความสามารถและการสัมภาษณ เพื่อใหไดผูมคี วามรู
ความเหมาะสมกับตําแหนงงาน นอกจากนี้ กระบวนการสรรหาสามารถตรวจสอบได เพื่อใหเกิดความ
เปนธรรม สําหรับปงบประมาณ 2553 มีความตองการอาจารยในสาขาตางๆ ดังรายละเอียดที่แนบ

ป.โท/ป.เอก
ป.เอก

7
3

15

3. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร

รวม(อัตรา)

-

ป.โท/ป.เอก

2

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

ป.โท/ป.เอก

คุณวุฒิ

3

ปจจุบัน
(อัตรา)

วิทยาศาสตรบัณฑิต
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว

หลักสูตร

พืชไร, พืชสวน, สัตวศาสตร, พัฒนาผลิตภัณฑ,
เทคโนโลยีชีวภาพ, ปฐพีวิทยา, วิศวกรรมอาหาร หรือสาขา
ที่เกี่ยวของ
-

ดานสัตวศาสตร, เทคโนโลยีการผลิตสัตว , สัตวบาล, สัตว
แพทย, วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว หรือสาขาที่เกี่ยวของ
กีฏวิทยา, โรคพืช, พืชไร, สงเสริมการเกษตร, เกษตรกล
วิธาน หรือสาขาที่เกี่ยวของ
-

อัตรากําลังที่ตองการเพิ่ม
สาขา

แผนอัตรากําลังคน ปงบประมาณ 2553
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

18

4

1

3

7

3

4

รวม(อัตรา)

-

1

1

2553

35

รวม(อัตรา)

-

ป.โท/ ป.เอก

2

ป.โท/ ป.เอก

ป.โท/ป.เอก

1

4. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน

ป.โท/ ป.เอก

6

4

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

ป.โท/ป.เอก
ป.โท/ ป.เอก

คุณวุฒิ

บัญชีบัณฑิต
5. สาขาวิชาการบัญชี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
6. สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว

10
12

ปจจุบัน
(อัตรา)

บริหารธุรกิจบัณฑิต
1. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
2. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

หลักสูตร

ดานการจัดการทองเที่ยว การจัดการโรงแรม การจัดการ
ทองเที่ยวและ
การโรงแรม อุตสาหกรรมบริการ
-

ดานการบัญชี และมีประสบการณทํางานดานการบัญชี

ดานการจัดการ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การตลาด
การเงินและการธนาคาร การบริหารทรัพยากรมนุษย การ
จัดการอุตสาหกรรม หรือธุรกิจระหวางประเทศ
ดานคอมพิวเตอรธุรกิจ
วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาที่
เกี่ยวของ
ดานการจัดการโลจิสติกส การจัดการ
โลจิสติกสและซัพพลายเชน การจัดการขนสง พาณิชยนาวี
การจัดการขนสงระหวางประเทศ เทคโนโลยีการขนสง

อัตรากําลังที่ตองการเพิ่ม
สาขา

แผนอัตรากําลังคน ปงบประมาณ 2553
คณะวิทยาการจัดการ

4

39

3

1

2

1

7

4

-

1

10
13

รวม(อัตรา)

1

2553

เศรษฐศาสตรบัณฑิต
7. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต
8. สาขาวิชานิเทศศาสตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
9. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
รวม(อัตรา)

หลักสูตร

ป.โท/ป.เอก
ป.เอก

6
5
15
-

ป.โท/ ป.เอก

คุณวุฒิ

4

ปจจุบัน
(อัตรา)

ดานบริหารธุรกิจ หรือการจัดการ
-

สาขาวิชานิเทศศาสตร

ดานเศรษฐศาสตร

อัตรากําลังที่ตองการเพิ่ม
สาขา

แผนอัตรากําลังคน ปงบประมาณ 2553
คณะวิทยาการจัดการ

3

-

-

2553

5
15

6

4

รวม(อัตรา)

6
13

5
7

5
5
5
5
51

2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

3. สาขาวิชาจิตวิทยา
4. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร

5. สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา

6. สาขาวิชาศิลปกรรม

7. สาขาวิชาศิลปะการแสดง
8. สาขาวิชาดนตรีสากล

รวม(อัตรา)

ปจจุบัน
(อัตรา)

ศิลปศาสตรบัณฑิต
1. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการศึกษา

หลักสูตร

-

ป.โท/ป.เอก
ป.โท/ป.เอก

ป.โท/ป.เอก

ป.โท/ป.เอก

ป.โท/ป.เอก
ป.โท/ป.เอก

ป.โท/ป.เอก

ป.โท/ป.เอก

คุณวุฒิ
ดานภาษาไทย ภาษาศาสตร วรรณคดี
คติชนวิทยา ไทยศึกษา
ดานภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ ภาษาศาสตร
ภาษาศาสตรประยุกต ภาษาและการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
ดานจิตวิทยาศาสตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
ดานบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร สารสนเทศ
ศาสตร การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
สาขาอื่นที่เกี่ยวของ
ดานรัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตร นิติศาสตร
สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา พัฒนาสังคม
ดานทัศนศิลป นิเทศศิลป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของและมี
ประสบการณเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรอารต
ดานนาฏศิลป ศิลปะการแสดง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
ดานดนตรีเชิงพาณิชย ดุริยางคศาสตร หรือสาขาอื่นที่
เกี่ยวของ
-

อัตรากําลังที่ตองการเพิ่ม
สาขา

แผนอัตรากําลังคน ปงบประมาณ 2553
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

7

1
-

-

2(ก)

58

6
5

5

7

5
8

14

1

1(ก)

8

รวม(อัตรา)

2(ก2)

2553

11. จิตวิทยาการพัฒนาผูสูงวัย
12. ภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ
นิติศาสตรบัณฑิต
13. สาขาวิชานิติศาสตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
14. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
รัฐศาสตรบัณฑิต
15. รัฐศาสตร
รวม(อัตรา)

10. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวและการโรงแรม

9. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน(การพัฒนามนุษยและสังคม)

ศิลปศาสตรบัณฑิต

หลักสูตร
ป.เอก
ป.โท/ป.เอก
ป.โท/ป.เอก
ป.โท/ป.เอก
ป.โท/ป.เอก
ป.โท/ป.เอก
ป.โท/ป.เอก
-

5
9
19

คุณวุฒิ

5
-

ปจจุบัน
(อัตรา)

ป.โท/ป.เอก

ป.โท/ป.เอก

-

ดานนิติศาสตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ

ดานภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวของ

ดานจิตวิทยาประยุกต

ดานอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว / โรงแรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ

ดานพัฒนาชุมชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ

อัตรากําลังที่ตองการเพิ่ม
สาขา

แผนอัตรากําลังคน ปงบประมาณ 2553
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

-

-

-

-

2553

19

9

5

5
-

รวม(อัตรา)

รวม(อัตรา)

3

6. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
25

ลาศึกษา 1

3

ลาศึกษา 1

4

ลาศึกษา 1

5
5
5

ปจจุบัน
(อัตรา)

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ตอเนื่อง)
3. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

หลักสูตร

-

ป.โท/ป.เอก

ป.โท/ป.เอก

ป.โท/ป.เอก

ป.โท/ป.เอก

คุณวุฒิ

อิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม
วิศวกรรมไฟฟา หรือสาขาที่เกี่ยวของ
-

วิศวกรรมไฟฟา หรือสาขาที่เกี่ยวของ

เซรามิกส หรือสาขาที่เกี่ยวของ

ออกแบบผลิตภัณฑ หรือสาขาที่เกี่ยวของ

อัตรากําลังที่ตองการเพิ่ม
สาขา

/แผนอัตรากําลังคน ปงบประมาณ 2553
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

-

-

-

-

ปด
-

2553

12

3

3

4

5

รวม(อัตรา)

3
3

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
10. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
11. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

รวม(อัตรา)
หมายเหตุ อาจารยอัตราจางแทนอาจารยลาศึกษา

3

9. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม

18

ลาศึกษา 2

5

ลาศึกษา 1

4

ปจจุบัน
(อัตรา)

8. สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
7. สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและหุนยนต

หลักสูตร

-

ป.โท/ป.เอก
ป.โท/ป.เอก

ป.โท/ป.เอก

ป.โท/ป.เอก

ป.โท/ป.เอก

คุณวุฒิ

วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวของ
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ
หรือสาขาที่เกี่ยวของ
-

วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
หรือสาขาที่เกี่ยวของ

วิศวกรรมระบบควบคุมและหุนยนต
วิศวกรรมไฟฟา อิเล็กทรอนิกส หรือ
สาขาที่เกี่ยวของ
วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวของ

อัตรากําลังที่ตองการเพิ่ม
สาขา

แผนอัตรากําลังคน ปงบประมาณ 2553
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

-

-

-

-

-

2553

18

3
3

3

5

4

รวม(อัตรา)

รวม(อัตรา)

6. สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

5. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร

4. สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

37

5

7

7

ป.เอก
วท.ม. /
ป.เอก
-

ป.โท

ป.เอก

ป.เอก /
ป.โท

10

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ป.เอก
ป.เอก
ป.เอก

คุณวุฒิ

-

8

ปจจุบัน
(อัตรา)

2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตร
สาขาชีววิทยา
สาขาจุลชีววิทยา
สาขาวิทยาภูมิคุมกันหรือชีวเคมี
ปร.ด/วท.ด เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
**ทั้ง 2 คุณวุฒินี้เนนสาขามัลติมีเดีย
แอนนิเมชั่น เกม
เคมีวิเคราะห เคมีอุตสาหกรรม อนินทรียเคมีเนนดาน
สังเคราะห
สาขาอาหารและโภชนาการ/ อุตสาหกรรมอาหารและการ
โรงแรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของทางดานคหกรรมศาสตร
โภชนาการหรือสาขาที่เกี่ยวของ
อาหารและโภชนาการหรือสาขาที่เกี่ยวของ
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมหรือสาขาที่เกี่ยวของกับ
สิ่งแวดลอม
-

อัตรากําลังที่ตองการเพิ่ม
สาขา

แผนอัตรากําลังคน ปงบประมาณ 2553
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2

1

-

-

1

-

2553

39

6

7

7

11

-

8

รวม(อัตรา)

รวม(อัตรา)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
9. วิทยาศาสตรศึกษา

8. สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต

วิทยาศาสตรบัณฑิต
7. สาขาวิชาวิทยาศาสตรความปลอดภัย

หลักสูตร

16

4

7

5

ปจจุบัน
(อัตรา)

ป.เอก
-

ป.โท /
ป.เอก
วท.ม.,ค.ม. /
ป.เอก

คุณวุฒิ

เภสัชผลิตภัณฑธรรมชาติ วิทยาศาสตรศึกษา นวัตกรรม
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
-

อาชีวอนามัย สุขศาสตรอุตสาหกรรม วิศวกรรมความ
ปลอดภัย อาชีวเวชศาสตร วิทยาศาสตรความปลอดภัย
คณิตศาสตร หรือคณิตศาสตรศึกษา หรือคณิตศาสตร
ประยุกตหรือที่เกี่ยวของ

อัตรากําลังที่ตองการเพิ่ม
สาขา

แผนอัตรากําลังคน ปงบประมาณ 2553
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3

-

2

1

2553

20

5

9

6

รวม(อัตรา)

ป.โท/ ป.เอก
ป.โท/ ป.เอก
ป.โท/ ป.เอก
ป.โท/ ป.เอก
ป.โท/ ป.เอก
ป.โท/ ป.เอก
ป.โท/ ป.เอก
ป.โท/ป.เอก
-

5(ครุ)
3(ครุ)
1(ครุ)
4(ครุ)
4(มนุษย)
2(มนุษย)
34

4. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
6. สาขาวิชาการประถมศึกษา
7. สาขาวิชาพลศึกษา
8. สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
9. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
10. สาขาวิชาการวัดและประเมินผล
11. การสอนภาษาไทย
12. การสอนสังคมศึกษา
รวม(อัตรา)

ป.โท/ป.เอก

คุณวุฒิ

3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

5(วิทย)

ปจจุบัน
(อัตรา)

3(ครุ) ป.โท/ป.เอก
2(วิทย)
5(มนุษย) ป.โท/ ป.เอก

2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ครุศาสตรบัณฑิต
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร

หลักสูตร

ดานพลศึกษา/การสอนพลศึกษา
ดานคอมพิวเตอรศึกษา/คอมพิวเตอร
ดานจิตวิทยาการศึกษา
ดานการวัดและการประเมินผล
ดานการสอนภาษาไทย
ดานการสอนสังคม
-

ดานการสอนคณิตศาสตร
คณิตศาสตรศึกษา
ดานการสอนวิทยาศาสตร
วิทยาศาสตรศึกษา
ดานภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษ
ดานการศึกษาปฐมวัย
ดานเทคโนโลยีการศึกษา

อัตรากําลังที่ตองการเพิ่ม
สาขา

แผนอัตรากําลังคน ปงบประมาณ 2553
คณะครุศาสตร

3
1
1
14

3

3

3

2553

3
1
1
14

3

3

3

รวม(อัตรา)

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
16. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
17. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
รวม(อัตรา)

15. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ป.วิชาชีพ
13. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
14. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตร

ป.เอก
ป.เอก

4
3
17

-

4(ครุ)
1(มนุษย)
3(ครุ)
2(วิทย)

-

-

-

คุณวุฒิ

-

ปจจุบัน
(อัตรา)

ดานหลักสูตรและการสอน

ดานการบริหารการศึกษา

-

-

-

-

อัตรากําลังที่ตองการเพิ่ม
สาขา

แผนอัตรากําลังคน ปงบประมาณ 2553
คณะครุศาสตร

3
10

3

2

2

-

2553

3
10

3

2

2

-

รวม(อัตรา)

ศิลปศาสตรบัณฑิต
1.สาขาวิชาการจัดการการบิน
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
3. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
รวม(อัตรา)

หลักสูตร

-

5
15
-

ป.โท/ป.เอก

คุณวุฒิ

3

ปจจุบัน
(อัตรา)

-

-

การจัดการการบิน

-

อัตรากําลังที่ตองการเพิ่ม
สาขา

แผนอัตรากําลังคน ปงบประมาณ 2553
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

3

-

-

2553

1
3

-

1

รวม(อัตรา)

53
2. การพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยมีรูปแบบในการพัฒนาบุคลากรหลากหลาย ในระยะสั้นและระยะยาวโดยจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร 4 ป และ 1 ป เพื่อใหการพัฒนาบุคลากรสอดคลองกับความตองการและแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรจะตองมีความสอดคลองกับยุทธศาสตร มี
ตัวชี้วดั ผลงาน และผูรับผิดชอบดําเนินงานอยางชัดเจน มหาวิทยาลัยมีแนวทางการพัฒนาบุคลากร ดังนี้
1) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริการ การศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษา
2) การสนับสนุน สงเสริมใหเขารับการอบรม สัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การ
พัฒนางานที่จดั โดยหนวยงานาภายนอก อาทิ โครงการจัดทําหนังสือคูมือ การปฏิบัติงานการเงิน พัสดุ
การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3) การสนับสนุนใหศึกษาตอในระดับสูงขึ้น โดยจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาตอหรือ
การอนุญาตใหไปศึกษาโดยใชงบประมาณสวนตัว และอนุญาตใหลาไปศึกษาตอในระดับสูงขึ้น
4) การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาระบบงานบริหารและบริการ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน หรือการพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
5) การจัดตั้งกองทุนเพื่อจัดสรรเงินงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร เชน กองทุนพัฒนา
บุคลากร กองทุนวิจยั
6) การปรับปรุง ออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่สนับสนุนตอการพัฒนาบุคลากร อาทิ
ระเบียบวาดวยการบุคลากรไปศึกษา ฝกอบรม
7) การคัดเลือกบุคลากรดีเดน เพื่อสนับสนุน สงเสริมใหมีบุคลากรผูประพฤติ ปฏิบัติตน
เปนแบบอยางที่ดีดานจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม
รายละเอียดโครงการพัฒนาบุคลากร มีดังตอไปนี้

โครงการ

จัดทําแผนพัฒนาอาจารยและ
บุคลากรจัดหาและจัดสรรทุน
สนับสนุนการพัฒนาอาจารย

สงเสริมการเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการและตําแหนงตาม
เสนทางอาชีพของบุคลากร
สายสนับสนุน

สนับสนุนการฝกอบรม
หลักสูตรระยะสั้น

ลําดับ

1

2

3

4.1.1.3

4.1.1.2

14(14.1-14.2)
กพร.

2.3 ,3.5 สมศ.

14(14.1-14.2)
กพร.

รหัส
รหัสตัวชี้วัด
โครงการ/ สมศ./ก.พ.ร./
สกอ.
ตัวชี้วัดที่
4.1.1.1 3.5 ,
5.3(5.3.1-5.3.3)
สมศ.

- จํานวนอาจารยที่ไดรับ
ตําแหนงทางวิชาการที่
เพิ่มขึ้น

ฝกอบรมการพัฒนาตาม
เสนทางอาชีพของ
บุคลากรสายสนับสนุน

ฝกอบรมการขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการและ
เงินสนับสนุนการเขียน
ผลงานทางวิชาการ

จัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร

กิจกรรม
ตัวชี้วัดผลผลิต/สิ่งบงชี้
ความสําเร็จของโครงการ
(เชิงปริมาณ,เชิงคุณภาพ)
ปรับปรุงแผนพัฒนา
- จํานวนอาจารยที่จบ
บุคคลากร
การศึกษาระดับปริญญา
เอกที่เพิ่มขึ้น

4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหนวยงานในการปฏิบัติงามตามภารกิจ

1 ต.ค.52-30 ก.ย.53

1 ต.ค.52-30 ก.ย.53

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยเปนองคการสมรรถนะสูงที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว

โครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร / แผนงานประจําป 2553

2,000,000.00

8,735,200.00

งบประมาณ

สนอ.

สนอ.

(งาน/โปรแกรม)

ผูรับผิดชอบ

โครงการ

ศึกษาดูงาน
สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและ
ตางประเทศ

พัฒนาอาจารยและบุคลากร
ตนแบบดานการสอนการวิจัย
และบริการวิชาการ

สงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

รางวัลเจาฟาสําหรับอาจารย
และบุคลากร

ลําดับ

4

5

6

7

4.1.2.3

4.1.2.2

4.1.2.1

14(14.1-14.2)

5.2 สมศ.

2.1--2.6, 3.2
สมศ. 3.1,4.2
(4.2.1-4.2.3)
กพร.
5.1--5.2 สมศ.
15 กพร.

รหัส
รหัสตัวชี้วัด
โครงการ/ สมศ./ก.พ.ร./
สกอ.
ตัวชี้วัดที่
4.1.1.4 14(14.1-14.2)
กพร.
ตัวชี้วัดผลผลิต/สิ่งบงชี้
ความสําเร็จของโครงการ
(เชิงปริมาณ,เชิงคุณภาพ)

- จํานวนบุคลากรที่มีผล
การพัฒนาสมรรถนะตรง
ตามเกณฑมาตรฐาน

- จํานวนบุคลากรที่มีผล
การพัฒนาสมรรถนะตรง
ตามเกณฑมาตรฐาน

- จํานวนอาจารยที่ไดรับ
การยกยองประกาศเกียรติ
คุณ

4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหนวยงานในการปฏิบัติงามตามภารกิจ

การคัดเลือกบุคลากรดีเดน
รับรางวัลเจาฟา

เผยแพรอบรมความรู
เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

สรรหาอาจารยที่เปน
ตนแบบดานการสอนการ
วิจัยและบริการวิชาการ

ศึกษาดูงาน
สถาบันอุดมศึกษา

กิจกรรม

1 ต.ค.52-30 ก.ย.53

1 ต.ค.52-30 ก.ย.53

1 ต.ค.52-30 ก.ย.53

1 ต.ค.52-30 ก.ย.53

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยเปนองคการสมรรถนะสูงที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว

50,000.00

100,000.00

150,000.00

3,000,000.00

งบประมาณ

สนอ.

สนอ.

สนอ.

สนอ.

(งาน/โปรแกรม)

ผูรับผิดชอบ

โครงการ

สงเสริมสนับสนุนบุคคล การ
เขาคายพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม

พัฒนาระบบประเมินและ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
รายบุคคล

พัฒนาระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

ลําดับ

8

9

10

4.1.3.2

โครงการพัฒนาสมรรถนะ
รายบุคคล

5.2 สมศ.
รอยละของบุคลากรที่มีผล
14(14.1-14.2) การประเมินการปฏิบัติงาน
กพร.
ในระดับดีข้นึ ไป
จัดทําคูมือการประเมินผล/
1 ต.ค.52-30 ก.ย.53
ชี้แจงการทําความเขาใจกับ
ผูบริหารและบุคลากรตาม
โครงการประเมินแบบใหม

14(14.1-14.2)
กพร.

กิจกรรม
รหัส
ตัวชี้วัดผลผลิต/สิ่งบงชี้
รหัสตัวชี้วัด
ระยะเวลา
โครงการ/ สมศ./ก.พ.ร./ ความสําเร็จของโครงการ
ดําเนินงาน
สกอ.
ตัวชี้วัดที่
(เชิงปริมาณ,เชิงคุณภาพ)
4.1.2.4 5.2 สมศ.
- จํานวนบุคลากรที่มีผล จัดโครงการเขาคายพัฒนา
การพัฒนาสมรรถนะตรง คุณธรรมบุคลากร
ตามเกณฑมาตรฐาน
1 ต.ค.52-30 ก.ย.53
14(14.1-14.2)
กพร.
4.1.3.1 5.2 สมศ.
ระดับความสําเร็จในการ ศึกษาสมรรถนะรายบุคคล
พัฒนาระบบบริหารงานผล
การปฏิบัติงาน
1 ต.ค.52-30 ก.ย.53

4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหนวยงานในการปฏิบัติงามตามภารกิจ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยเปนองคการสมรรถนะสูงที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว

100,000.00

100,000.00

150,000.00

งบประมาณ

สนอ.

สนอ.

สนอ.

(งาน/โปรแกรม)

ผูรับผิดชอบ

พัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลง

จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน

ประกวดและมอบรางวัลการ

11

12

13

พัฒนานวัตกรรมการจัดการ

โครงการ

ลําดับ

4.1.6.2

4.1.5.2

14(14.1-14.2)
กพร.
5.1 สมศ.
จํานวนนวัตกรรมที่ไดรับ
การพัฒนาโดยบุคลากร

ประกวดและมอบรางวัล
การพัฒนานวัตกรรม

14(14.1-14.2)
กพร.
5.2 สมศ.
จํานวนคูมือการปฏิบัติงาน จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
ที่จัดทําแลวเสร็จ

กิจกรรม
รหัส
ตัวชี้วัดผลผลิต/สิ่งบงชี้
รหัสตัวชี้วัด
โครงการ/ สมศ./ก.พ.ร./ ความสําเร็จของโครงการ
สกอ.
ตัวชี้วัดที่
(เชิงปริมาณ,เชิงคุณภาพ)
4.1.5.1 5.2 สมศ.
จํานวนผูบริหารที่ไดรับ
พัฒนาผูบริหารทุกระดับ
การพัฒนา

4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหนวยงานในการปฏิบัติงามตามภารกิจ

1 ต.ค.52-30 ก.ย.53

1 ต.ค.52-30 ก.ย.53

1 ต.ค.52-30 ก.ย.53

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยเปนองคการสมรรถนะสูงที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว

50,000.00

50,000.00

1,000,000.00

งบประมาณ

สนอ.

สนอ.

สนอ.

(งาน/โปรแกรม)

ผูรับผิดชอบ

พัฒนาคุณภาพการใหบริการ
หนวยงานกลาง

สรางเสริมธรรมาภิบาล
ทางการบริหาร

16

ศึกษาทบทวนพัฒนาระเบียบ
ขอบังคับ

15

14

ลําดับ

4.2.3.2

4.2.2.5

4.2.1.1

ตัวชี้วัดผลผลิต/สิ่งบงชี้
ความสําเร็จของโครงการ
(เชิงปริมาณ,เชิงคุณภาพ)

11(11.1-1.2)
กพร.
5 กพร.

5.1 สมศ.

1,2,3 (กพร.)

ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย

กิจกรรม

รวมเงิน

- จํานวนโครงการริเริ่ม
เพื่อพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการที่ดําเนินการแลว
เสร็จตามแผนที่กําหนด

อบรมความรูเกี่ยวกับ
ธรรมาภิบาล

- คะแนนคาเฉลี่ยผลการ พัฒนาคุณภาพการบริการ
ประเมินการปฏิบัติราชการ
ประจําปเพิ่มขึ้น

15
- จํานวนการปรับปรุง
(15.1-15.2)กพร กฎหมาย ระเบียบที่ใชใน
.
การปฏิบัติงาน

รหัส
รหัสตัวชี้วัด
โครงการ/ สมศ./ก.พ.ร./
สกอ.
ตัวชี้วัดที่
4.2 พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตรที่มุงผลสัมฤทธิ์และมีธรรมาภิบาล

โครงการ

4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหนวยงานในการปฏิบัติงามตามภารกิจ

1 ต.ค.52-30 ก.ย.53

1ต.ค.52-30ก.ย.53

1ต.ค.52-30ก.ย.53

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยเปนองคการสมรรถนะสูงที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว

19,808,000.00

2,148,800.00

1,924,000.00

250,000.00

งบประมาณ

สนอ.

สนอ./กนผ.

สนอ.

(งาน/โปรแกรม)

ผูรับผิดชอบ
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3. การจัดสวัสดิการ คาตอบแทน และประโยชนเกื้อกูล
มหาวิทยาลัยคํานึงถึงการรักษา การสรางแรงจูงใจ การสรางความพึงใจในการปฏิบัติงาน
ใหเกิดขึ้นกับบุคลากร จึงมีการจัดสวัสดิการ คาตอบแทน และประโยชนเกื้อกูลหลายรูปแบบ เชน
1) การจัดสวัสดิการดานทีพ่ ักอาศัยใหกบั บุคลากร
2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยนําผลมาใชประโยชนดานการพิจารณาปรับเงินเดือน
ใหสูงขึ้น จัดสรรเงินรางวัล
3) การจัดสวัสดิการในรูปแบบของกองทุนประกันสังคม
กองทุนวิจยั กองทุนพัฒนา
บุคลากร
4) การสนับสนุนการออมและใหมีสวัสดิการสินเชื่อ เงินกู เพื่อการศึกษา ที่พักอาศัย โดย
สหกรณออมทรัพยครูปทุมธานี สํานักงาน สกสค.จังหวัดปทุมธานี และธนาคารกรุงไทย
5) การกําหนดเงินเดือนสําหรับบุคลากรสายวิชาการ ในสาขาขาดแคลนสูงกวาอัตรา
เงินเดือนขัน้ แรกบรรจุของขาราชการ
6) การไดรับสิทธิ ประโยชนเกื้อกูลอื่นๆ เชนเดียวกับขาราชการ กรณีที่ระเบียบราชการ
กําหนด เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ ฯลฯ
4. การจัดสรรงบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยไดพิจารณาอนุมัติงบประมาณและ
โครงการเพื่อพัฒนาบุคลากร โดยสอดคลองกับเปาหมาย ยุทธศาสตรและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ใน
ปงบประมาณ 2553 จัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายในการพัฒนาบุคลากรทั้งหมด จํานวน 19,808,000
บาท (สิบเกาลานแปดแสนแปดพันบาทถวน) และไดอนุมัติงบประมาณและโครงการพัฒนาบุคลากรโดย
กองทุนพัฒนาบุคลากรอีกจํานวนหนึ่ง
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4.2 การติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยกําหนดใหมกี ารพัฒนาบุคลากรหลายรูปแบบ การติดตามประเมินผลพัฒนา
บุคลากรในเบือ้ งตนนั้น มีการพิจารณาโครงการที่สอดรับการปรัชญา วิสัยทัศน แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
และเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร และผานความเห็นชอบโดย
สภามหาวิทยาลัย นอกจากนี้ โครงการตางๆ บางอยางตองไดรับอนุมตั ิจากคณะกรรมการกองทุนวิจัย
หรือคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรอีกครั้งหนึ่ง มีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
1. ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ 2553 ใหสอดคลองกับแผนพัฒนา
บุคลากรระยะ 4 ป และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 4 ป
2. วิเคราะหผลการพัฒนาบุคลากรในแตละปงบประมาณ
3. มีการตรวจสอบ ติดตาม การพัฒนาบุคลากรโดยผูบังคับบัญชาตามลําดับ โครงการพัฒนา
บุคลากรตองระบุไวในแผนงบประมาณมหาวิทยาลัย
4. รายงานผลการวิเคราะหตอ ผูบริหารหรือสภามหาวิทยาลัย

