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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต             
การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ด าเนินภารกิจหลัก
ด้วยหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยด าเนินภารกิจภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร (พ.ศ. 2559 – 2562 ) สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559 และสอดคล้อง
กับแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551 - 2565) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพบรรลุภารกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยตามที่ก าหนดไว้ ซึ่งการที่
มหาวิทยาลัยจะบรรลุภารกิจต่างๆ ได้นั้น“บุคลากรของมหาวิทยาลัย” ถือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน
ภารกิจไปสู่เป้าหมายบุคลากรจึงต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ถูกต้องและเหมาะสม
ตามสายงาน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งมีความก้าวหน้าและมั่นคงใน
ชีวิต ที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
 ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็น
แนวทางให้ทุกหน่วยงานตั้งแต่ระดับบุคคล หน่วยงาน และองค์กร สามารถด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร
ให้สอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกัน อันจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 
อีกทั้งเพ่ือน าไปสู่การบรรลุผลตามแผนปฏิบัติราชการ  
 กรอบแนวคิดและเนื้อหาในการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ SWOT แล้ว
ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงสร้างองค์กร ระบบทรัพยากร
บุคล ต าแหน่ง  
 
2. กำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

หลักการส าคัญของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2561 ที่ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการจัดท าแผนแนวทางการด าเนินการด าเนินการตามแผน                  
การก ากับ และติดตามผลการด าเนินงานตามแผน ประกอบด้วย  

1) ก าหนดให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานท าหน้าที่รับผิดชอบหลักในการจัดท าแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ก ากับ ติดตามผลการด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารตามล าดับสายงาน  

2) น าผลการด าเนินในปีที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร ในปีปัจจุบัน  
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3) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวคิดการพัฒนาบุคลากรที่ส าคัญ

ของประเทศหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

4) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่ครอบคลุมทั้ งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ                 
เพ่ือสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสอดคล้อง
กับพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย  

5) จัดท าสมรรถนะของบุคลากรทุกสายงาน และน ามาใช้เป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากร 
6) จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรโดยการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญและน ามาเป็นสารสนเทศ

ประกอบการจัดท าแผน ได้แก่ ผลการด าเนินการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 สารสนเทศด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัย ความต้องการพัฒนาตนเองตามสรรถนะของแต่ละบุคคล                  
เป็นต้น  

7) ด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้               
เป็นเครื่องมือหลัก   

ขั้นตอนการจัดท าแผนและด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มีดังต่อไปนี้  
2.1 แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกร โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน                              

และมีคณะกรรมการประกอบด้วย คณะท างานด าเนินงานทั้ งสายวิชาการและสายสนับสนุน                  
และเป็นตัวแทนจากทุกหน่วยงานโดยมีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการก าหนดกลยุทธ์และยุทธวิธีการพัฒนา
บุคลากร การด าเนินการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ตลอดจนก ากับ ติดตาม การด าเนินการตาม
แผน และรายงานผลให้มีประสิทธิภาพ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่  1300/2559                     
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพ่ือจัดท าแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และกรอบอัตราก าลัง ประจ าปีงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562 ให้เป็นไปตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยและตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 

2.2 ทบทวนแผนพัฒนำบุคลำกรในปีที่ผ่ำนมำ แจ้งให้หน่วยงานระดับคณะ ส านัก สถาบัน และ
บัณฑิตวิทยาลัย เตรียมความพร้อมในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย
ให้ด าเนินการ 1) ทบทวนและตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณ ที่ผ่าน
มา ทั้งในด้านผลส าเร็จ ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น พบว่า ปัญหาที่หน่วยงานไม่สามารถรายงานผลการ
ด าเนินโครงการได้เพราะบางโครงการเป็นโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายไม่ได้พัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัย
โดยตรง 2) ส ารวจความต้องการพัฒนาตามสมรรถนะของบุคลากร และ 3) จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงานประจ าปีงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2.3 ทบทวนและปรับปรุงสมรรถนะของบุคลำกร คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรมีการประชุม
พิจารณาทบทวนสมรรถนะของบุคลากรทุกปี เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแผนให้ทันสมัยและให้ครอบคลุมทุก
ประเภทบุคลากร และตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโดย
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กระบวนการจัดการความรู้  และเพ่ือเป็นแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง ซึ่งผลการทบทวน 
พบว่า สมรรถนะที่ได้จัดท าไว้แล้วครอบคลุมบุคลากรทุกประเภทตามสายงานแล้ว ซึ่งประกอบด้วย
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน 3 ส่วน ดังนี้ 

1) สมรรถนะหลัก (Core Competencies) แบ่งเป็น 5 สมรรถนะ ได้แก่ บริการที่ดี (Service 
Mind) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity) การท างานเป็นทีม (Teamwork)                
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) และ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 

2) สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน (Functional Competencies) กลุ่มงานสายวิชาการ แบ่งเป็น               
6 สมรรถนะ ได้แก่ มีความสามารถด้านการวางแผนการเรียนการสอน (Teaching & Course Planning Skills) 
มีความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน  (Teaching & Course Design Skills) มีความสามารถ     
ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน  (Teaching & Course Evaluation Skills) มีความสามารถ              
ด้ า น ก า ร ติ ด ต า ม ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ท า ง วิ ช า ก า ร แ ล ะก า ร พั ฒ น า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง                           
(Academic Advancement Updating Skills) ความเข้าใจผู้อ่ืน (Interpersonal Understanding)   และ
การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)  

3) สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน (Functional Competencies) กลุ่มงานสายสนับสนุน แบ่งตาม
กลุ่มงาน ได้แก่ การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking) การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 
ศิลปะการสื่ อสารจูง ใจ (Communication & Influencing) การสร้ างสัมพันธภาพ (Relationship 
Building) ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ (Organizational Awareness) การตรวจสอบความ
ถูกต้องของกระบวนงาน (Concern for Order) ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility) การสืบเสาะหาข้อมูล 
(Information seeking) ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence) ความเข้าใจผู้ อ่ืน (Interpersonal 
Understanding) การสั่ งการตามอ านาจหน้าที่  (Holding People Accountable) การด าเนินการ             
เชิงรุก (Proactiveness) การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน (Caring Others) ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม 
(Cultural Sensitivity) การพัฒนาศักยภาพคน และ การควบคุมตนเอง (Self Control) สมรรถนะของ
ผู้บริหาร (Managerial Competencies) แบ่งเป็น 5 สมรรถนะ ได้แก่ วิสัยทัศน์ (Visioning) สภาวะผู้น า 
(Leadership) การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation) ศักยภาพเพ่ือน าการปรับเปลี่ยน  (Change 
Leadership) การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others) และ การ
ควบคุมตนเอง (Self Control) 

2.4  กำรจัดท ำแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกร คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยท าการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผลการด าเนินการพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สารสนเทศด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผลการส ารวจความต้องการ
พัฒนาตนเอง ตามสรรถนะของแต่ละบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรระดับหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2561 และจัดท า “ร่าง แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561” 
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  2.5 ปรับปรุงแผนพัฒนำบุคลำกรและถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติ  ปรับปรุงแผนบริหารและพัฒนา

บุคลากรตามค าแนะน าของคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยและเผยแพร่ ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 

2.6  กำรถ่ำยทอดแผนพัฒนำบุคลำกรสู่กำรปฏิบัติและกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
ตำมแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกร  
  การถ่ายทอดแผนพัฒนาบุคลากรสู่ การปฏิบัติและการประเมินผลการด าเนินการ                   
ตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้
ก าหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้  

2.6.1 กำรถ่ำยทอดแผนสู่กำรปฏิบัติ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการน าแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร สู่การปฏิบัติโดยก าหนดแนวทางและวิธีการ ดังนี้ 
    2.6.1.1 ให้หน่วยงานระดับคณะ ส านัก สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงาน โดยน าแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปเป็นแนวทางในการจัดแผนพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงาน โดยพิจารณาก าหนดโครงการ ดังนี้ 

1) โครงการพัฒนาบุคลากรตามภารกิจของหน่วยงาน ให้หน่วยงานระดับคณะ 
ส านัก สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย ก าหนดโครงการพัฒนาบุคลากรตามภารกิจของหน่วยงานและ            
ตามสายงานของบุคลากร 

2)  โครงการพัฒนาบุคลากรในภารกิจที่ต้องด าเนินการร่วมกัน ให้หน่วยงาน       
ที่สนับสนุนงานวิชาการ ได้แก่  ส านักงานอธิการบดี  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันวิจัยและพัฒนา  สถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนาธรรม 
เป็นผู้ก าหนดโครงการย่อยและด าเนินการพัฒนาบุคลากร และให้ทุกหน่วยงานส่งบุคลากรเข้าร่วมพัฒนา
ตามโครงการดังกล่าวตามความจ าเป็น  

2.6.1.2 ด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากรโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ ให้หน่วยงาน
ระดับคณะ ส านัก สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย ใช้กระบวนการจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือหลัก              
ในการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความต้องการจ าเป็นและศักยภาพ
ของแต่และบุคคล  

 
2.7 กำรประเมินกำรด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ในการประเมินผลการ

ด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ก าหนดหลักการในการ
ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรไว้ ดังนี้  

2.7.1 ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน แบ่งออกเป็น                   
2 ระดับ คือ ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้  

         1) ระดับหน่วยงาน ก าหนดผู้ท าหน้าในการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
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บุคลากรซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้บริหารของหน่วยงานอยู่แล้วให้ท าหน้าที่จัดท าแผนฯ และท าหน้าที่ในการก ากับ
ติดตาม ประเมินผล และให้ค าแนะน าในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานอีกด้วย  

2) ระดับมหาวิทยาลัย ก าหนดให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเป็นผู้ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ และรวบรวมผล              
การด าเนินงานสรุป และจัดท ารายงานน าเสนอผลการด าเนินการเสนอต่ออธิการบดี ปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง  

2.7.2  กรอบการติดตามประเมินผล  
1) กรอบระยะเวลา ให้ผู้มีหน้าที่ในข้อ 2.7.1 ติดตามการด าเนินการตามแผนอย่าง 

ต่อเนื่อง ตามความเหมาะสมของภารกิจของหน่วยงาน และให้ท าการประเมินผลการด าเนินงาน                
ตามแผน และสรุปรายงานสัมฤทธิผลของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีละ 1 ครั้ง   

2) กรอบเนื้อหา ให้ผู้มีหน้าที่ในข้อ 2.7.1 ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ            
ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบัน           
เพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน ข้อที่ 6 การก ากับติดตาม
ผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

2.8  กำรปรับปรุงแผนพัฒนำบุคลำกร 
  ก าหนดให้คณะท างานจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร น าเสนอแผนพัฒนาบุคลากรหรือ
รายงานผลต่ออธิการบดี หากมีข้อเสนอเพ่ิมเติมให้คณะกรรมการจัดท าแผนฯ ท าการปรับปรุงแผน และ
แจ้งให้หน่วยงานได้น าไปปรับปรุงแนวทางการการด าเนินการตามแผนต่อไป และน าผลการด าเนินการไปใช้
ในการจัดท าแผนปีต่อไป  
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บทที่ 2 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 
 การด าเนินการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ด าเนินการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและใช้กระบวนการจัดการความรู้เป็น
เครื่องมือ  โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการด าเนินการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร และการ
พัฒนาบุคลากรได้ผล ดังนี้ 

2.1 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยมีอธิการบดีเป็น
ประธานและมีคณะกรรมการประกอบด้วย  คณะท างานด าเนินงานทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน               
และเป็นตัวแทนจากทุกหน่วยงานโดยมีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการก าหนดกลยุทธ์และยุทธวิธีการพัฒนา
บุคลากร การด าเนินการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ตลอดจนก ากับ ติดตาม การด าเนินการ             
ตามแผนและรายงานผลให้มีประสิทธิภาพ ตามค าสั่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่  1300/2560                
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
 2.2 ได้แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระดับมหาวิทยาลัยโดย
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
การเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 การวางแผน
อัตราก าลังและการสร้างความมั่นคงในวิชาชีพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมให้แก่บุคลากร ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกระดับให้เป็นผู้น า
การบริหารมหาวิทยาลัยในยุคใหม่ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
มหาวิทยาลัยสู่องค์กรการเรียนรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากร
ที่มีคุณภาพสูงไว้กับหน่วยงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร                          
ซึ่งมีรายละเอียดผลการด าเนินการตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาบุคลากรแสดงในตารางที่ 1  
 2.3  มีการประเมินผลโดยอิงสมรรถนะโดยเริ่มใช้ในการประเมินเพ่ือเลื่อนต าแหน่งข้าราชการ            
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ได้รับต าแหน่งที่สูงขึ้น และการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากร
จ าแนกตามภาระงาน คือ ประเมินตามกลุ่มงานสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
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      ตำรำงท่ี 1 แสดงผลกำรประเมินตำมแผนพัฒนำบุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร  ประจ ำปีงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์/
เป้ำประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

2561 
ผลกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

1. กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะและทักษะกำรปฏิบัติงำนให้แก่บุคลำกร    
1.1 บุคลากรสายวิ ชาการมี

สมรรถนะและทักษะใน
วิชาชีพท่ีเหมาะสมตาม 
สายงานและตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั 

1.1.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการได้รับ 
        การพัฒนาสมรรถนะและทักษะ  
        ด้านการเรียนการสอน 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 90 ทุกคณะ/บัณฑิตวิทยาลัย/ส านักส่งเสริมฯ 

1.1.2 ร้อยละบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการ 
       พัฒนาทักษะการวิจัยและการบริการ 
        วิชาการ 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 32 ทุกคณะ/บัณฑิตวิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ 

1.1.3 ร้อยละอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชุม 
        วิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการ 
        ทั้งในและต่างประเทศ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ทุกคณะ/บัณฑิตวิทยาลัย/สถาบันวิจัยฯ 

1.1.4 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 
        ต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ 
        และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการ

สอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 
เฉลี่ย < 1.0 

ระดับ 3 ระดับ 5 
(4.10) 

ทุกคณะ/ส านักส่งเสริมฯ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์/
เป้ำประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

2561 
ผลกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

ระดับ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการ
สอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 
เฉลี่ย < 1.1-2.0 

ระดับ 3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการ
สอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 
เฉลี่ย < 2.1-3.0 

ระดับ 4 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการ
สอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ เฉลี่ย < 3.1-4.0 

ระดับ 5 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ 
          คุณภาพการสอนของ   อาจารย์และ 
          สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
          เฉลี่ย < 4.1-5.0 

1.2 พัฒนาบุคลากรสาย 
สนับสนุ นวิ ช าการ ให้ มี  
สมรรถนะและทักษะ 

      ในวิชาชีพในการปฏิบัติ 
      งานท่ีตอบสนองต่อ 
      ยุทธศาสตร์ของ 
      มหาวิทยาลัย 

1.2.1 ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุน ได้รับการ 
        พัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 80 ทุกส่วนราชการ/ งานบริหารบุคคลและ 
นิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

1.2.2 ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงานของ 
        หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 

ร้อยละ 1 ร้อยละ 2.72 ทุกส่วนราชการ/กองนโยบายและแผน
ส านักงานอธิการบดี 

1.2.3 ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการ 
        พัฒนาความรู้และทักษะการวิจัย 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 33.09 ทุกส่วนราชการ/สถาบันวิจัยและพัฒนา 

1.2.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อ 
       หน่วยงานสนับสนุน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 78.4 ทุกส่วนราชการ/สถาบันวิจัยและพัฒนา/
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
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ประเด็นยุทธศำสตร์/
เป้ำประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

2561 
ผลกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

2. กำรวำงแผนอัตรำก ำลังและกำรสร้ำงควำมมั่นคงในอำชีพ    
2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความ 
     มั่นคงในการท างาน 

2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒ ิ
        ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ 
        ประจ า 

ร้อยละ 15 ร้อยละ 26.69 งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี 

2.1.2 ร้อยละอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทาง 
        วิชาการ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 27.93 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/งาน
บริ ห ารบุ คคลและนิ ติ ก า ร  กองกล า ง 
ส านักงานอธิการบดี  

2.1.3 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับ 
        ความก้าวหน้าตามสายงาน 

4 คน 4 คน ทุกส่วนราชการ/งานบริหารบุคคลและนิติ
การ การ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

2.2 ปรับโครงสร้างและ 
     อัตราก าลังให้เหมาะสม 
     กับภารกิจและทิศทางการ 
     พัฒนามหาวิทยาลัย 

2.2.1 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง 
        โครงสร้างและกรอบอัตราก าลัง 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 ไม่มีการด าเนินการ 
ระดับ 2 มีการวิเคราะห์โครงสร้างและกรอบ 
           อัตราก าลัง ระดับหน่วยงานย่อย 
ระดับ 3 มีการวิเคราะห์โครงสร้างและกรอบ 
           อัตราก าลังระดับ มหาวิทยาลัย 
ระดับ 4 มีการปรับปรุงโครงสร้างและกรอบ 
           อัตราก าลัง 
ระดับ 5 โครงสร้างและกรอบอัตราก าลังได้รับ 
           อนุมัติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

ระดับ 3 ระดับ 5 กองนโยบายและแผน/งานบริหารบุคคลและ
นิติการ/ส านักส่งเสริมฯ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์/
เป้ำประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

2561 
ผลกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

2.3 การพัฒนาระบบการสรร 
     หาบุคลากรที่เหมาะสม  
     กับภารกิจและทิศทางการ 
     พัฒนามหาวิทยาลัย 

2.3.1 ระดับความส าเร็จของแผนความ 
        ต้องการอัตราก าลังสายวิชาการ 
        ทีส่อดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลยั 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 ไม่มีการด าเนินการ 
ระดับ 2 มีการชี้แจงแนวนโยบาย 
ระดับ 3 มีการวเิคราะห์โครงสร้างและกรอบ

อัตราก าลังระดับคณะ 
ระดับ 4 มีการวิเคราะห์อัตราก าลังสายผู้สอน 
           ระดับสถาบัน  
ระดับ 5 แผนความต้องการอัตราก าลังบุคลากร 
           สายผู้สอนระดับสถาบันจากผู้บริหาร 
           มหาวิทยาลัย 

ระดับ 3 ร้อยละ 3 ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน/โรงเรียน
วิถีธรรม/กองนโยบายและแผน 

2.3.1 ระดับความส าเร็จของแผนความ 
        ต้องการสายสนับสนุนท่ีสอดคล้องกับ 
        ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 ไม่มีการด าเนินการ 
ระดับ 2 มีการชี้แจงแนวนโยบาย 
ระดับ 3 มีการวเิคราะห์โครงสร้างและกรอบ

อัตราก าลังระดับส่วนราชการ 

ระดับ 3 ร้อยละ 5 กองนโยบายและแผน/งานบริหารบุคคลและ
นิติการ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 



11 

ประเด็นยุทธศำสตร์/
เป้ำประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

2561 
ผลกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

ระดับ 4 มีการวิเคราะห์อัตราก าลังสายสนับสนุน 
           ระดับสถาบัน  
ระดับ 5 แผนความต้องการอัตราก าลังสายสนับสนุน            
           ระดับสถาบันจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย            

3. กำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลำกร    
3.1 บุคลากรมีคุณธรรม 
     จริยธรรมและปฏิบัติตาม 
     จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.1.1 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตาม 
        จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์  
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 ไม่มีการด าเนินการ 
ระดับ 2 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

ระดับ 3 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ 
           อาจารย์ 
ระดับ 4 มีคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย ์
ระดับ 5 มีการคัดเลือกอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างท่ีดีใน 
          การปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 

ระดับ 3 ระยะ 5 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

3.1.2 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตาม 
        จรรยาบรรณวิชาชีพของ        
        บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ระดับ 3 ระยะ 5 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม/ทุกคณะ 
ส านัก สถาบัน  
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ประเด็นยุทธศำสตร์/
เป้ำประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

2561 
ผลกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

4. กำรพัฒนำผู้บริหำรของมหำวิทยำลัยทุกระดับให้เป็นผู้น ำกำรบริหำรมหำวิทยำลัย
ในยุคใหม่ที่ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลง 

   

4.1 ผู้บริหารทุกระดับได้รับ 
     การพัฒนาทักษะการบริหาร 

4.1.1 ร้อยละผู้บริหารได้รับการพัฒนาทักษะ 
        การบริหาร 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 ไมม่ีการด าเนินการ 
ระดับ 2 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สกลนคร 

ระดับ 3 มีการใหค้วามรูด้้านจรรยาบรรณบุคลากร
สายสนบัสนุน 

ระดับ 4 มีคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพสาย 
           สนับสนุน 
ระดับ 5 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม 
           จรรยาบรรณของบุคลากรสาย 
           สนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
           สกลนคร 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 100 งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง/ 
กองนโยบายลแผน  
 

5. กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่องค์กรกำรเรียนรู้    
5.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
     สกลนครเป็นองค์กรแห่ง 

5.1.1 ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการ 
        ความรู้ 

ระดับ 3 ระดับ 5 ทุกส่วนราชการ/กองนโยบายและแผน 
ส านักงานอธิการบดี 
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ประเด็นยุทธศำสตร์/
เป้ำประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

2561 
ผลกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

    การเรียนรู้  
 

5.1.2 ร้อยละของส่วนราชการระดับคณะ ส านัก  
        สถาบันที่มีการบริหารจัดการความรู้ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ทุกส่วนราชการ/กองนโยบายและแผน 
ส านักงานอธิการบดี 

6. กำรพัฒนำระบบสร้ำงแรงจูงใจเพ่ือรักษำบุคลำกรที่มีคุณภำพสูงไว้กับหน่วยงำน    
6.1 มหาวิทยาลัยมีระบบสร้าง 
     แรงจูงใจท่ีมีประสิทธิภาพ 
     ในการรักษาบุคลากรที่มี 
     สมรรถนะสูงไว้กับ 
     หน่วยงาน 

6.1.1 จ านวนบุคลากรคงอยู่ 700 คน 884 คน งานบริหารบุคคลและนิติการ  งานคลัง 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี/ 
ส านักส่งแสริมวิชาการและงานทะเบียน/
กองนโยบายและแผน 
 

7. กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของบุคลำกร    
7. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   ของบุคลากร 

7.1.1 ระดับความส าเร็จของแผนการให้ 
        สวัสดิการของบุคลากร 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 ไมม่ีการด าเนินการ 
ระดับ 2 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการให้

สวัสดิการของบุคลากร 
ระดับ 3 มีการรวบและเผยแพร่ขอ้มูลสวสัดิการของ

บุคลากร 
ระดับ 4 มีแผนการให้สวสัดิการของบุคลากร 
ระดับ 5 มีการเผยแพร่แผนการให้สวัสดิการ 
          ของบุคลากร 

ระดับ 3 ระดับ 3 กองพัฒนานักศึกษา/งานบริหารบุคคลและ
นิติการ  
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ประเด็นยุทธศำสตร์/
เป้ำประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

2561 
ผลกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

7.1.2 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและ 
        ผู้ปฏิบัติงานต่อสภาพแวดล้อมการ 
        ท างานและระบบสวัสดิการ 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 ความพึงพอใจของข้าราชการและ 
          ผู้ปฏิบัติงานต่อสภาพแวดล้อมการ 
          ท างานและระบบสวัสดิการ  
          ร้อยละ 50   
ระดับ 2 ความพึงพอใจของข้าราชการและ 
          ผู้ปฏิบัติงานต่อสภาพแวดล้อมการ 
          ท างานและระบบสวัสดิการ  
          ร้อยละ 55 
ระดับ 3 ความพึงพอใจของข้าราชการและ 
           ผู้ปฏิบัติงานต่อสภาพแวดล้อมการ 
           ท างานและระบบสวัสดิการ  
           ร้อยละ 60 
ระดับ 4 ความพึงพอใจของข้าราชการและ 
           ผู้ปฏิบัติงานต่อสภาพแวดล้อมการ 
           ท างานและระบบสวัสดิการ  
           ร้อยละ 65 
ระดับ 5 ความพึงพอใจของข้าราชการและ 

ระดับ 3 ระดับ 3 ทุกส่วนราชการ/สภาคณาจารย์ กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี 
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ประเด็นยุทธศำสตร์/
เป้ำประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

2561 
ผลกำรด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

           ผู้ปฏิบัติงานต่อสภาพแวดล้อมการ 
           ท างานและระบบสวัสดิการ  
           ร้อยละ 70 

 
 



16 
 

ตำรำงท่ี 2  แสดงผลกำรด ำเนินโครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ตำมแผนพัฒนำบุคลำกร   
              ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สรุปได้ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 

ผลกำรด ำเนินโครงกำร 

คิดเป็นร้อยละ โครงกำรที่ด ำเนินกำร 
(โครงกำร) 

โครงกำรทั้งหมดที่
ก ำหนดไว้ในแผนฯ 

(โครงกำร) 
1. การเสริมสร้าง

สมรรถนะและทักษะ
การปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากร 

93 93 100 

2. การวางแผน 
    อัตราก าลังและ 

การสร้างความมั่นคง
ในวิชาชีพ 

14 14 100 

3. การเสริมสร้าง 
   คุณธรรมและจริยธรรม 
   ให้แก่บุคลากร 

3 3 100 

4. การพัฒนาผู้บริหาร 
ของมหาวิทยาลัย 
ทุกระดับให้เป็นผู้น า
การบริหารมหาวิทยาลัย 
ในยุคใหม่ที่ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง 

6 6 100 

5. การพัฒนามหาวิทยาลัย 
 สู่องค์กรการเรียนรู้ 

4 4 100 

6. การพัฒนาระบบสร้าง
แรงจูงใจเพ่ือรักษา
บุคลากรที่มี
คุณภาพสูงไว้กับ
หน่วยงาน 

5 5 100 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 

ผลกำรด ำเนินโครงกำร 

คิดเป็นร้อยละ โครงกำรที่ด ำเนินกำร 
(โครงกำร) 

โครงกำรทั้งหมดที่
ก ำหนดไว้ในแผนฯ 

(โครงกำร) 
7. การส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตของบุคลากร      
20 20 100 

รวมทั้งหมด 145 145 100 
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บทที่ 3 

สรุปปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จและปัญหำอุปสรรค 
 
 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและการด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามโครงการที่หน่วยงานต่างๆ 
ได้ก าหนดไว้ในแผนส่วนหนึ่งสามารถด าเนินการส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ แต่มีบางส่วนที่โครงการไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ มีปัจจัยแห่งความส าเร็จและปัญหาอุปสรรค ดังนี้ 
 
1. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 
 โครงการที่ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย เนื่องจากมีปัจจัยแห่งความส าเร็จ ดังนี้  

1) มีการวางแผนเตรียมการที่ดี 
2) บุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดท าโครงการต่างๆ  
3) ผู้บริหารให้การสนับสนุน และบุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการด าเนินการ โดยแบ่ง

หน้าที่อย่างชัดเจน  
4) มีการบูรณาการโครงการร่วมกันภายในและภายนอกส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัย 

 
2. ปัญหำอุปสรรค  
 1)  บุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีภาระงานมาก และมีภารกิจหลักตรงกับวันที่มีการจัดโครงการ 
ท าให้บุคลากรบางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ 
 2)  บางโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามที่หน่วยงานประมาณการไว้ท าให้การ
ด าเนินงานไม่เต็มศักยภาพ  
 3)  บางโครงการมีการเปลี่ยนแปลงโครงการเพ่ือให้ตรงกับความต้องการพัฒนาของหน่วยงานที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์  

 
 


