
การก ากบัตดิตามการบรหิารและพฒันาบุคลากรสายวชิาการและสายสนบัสนุน 

        ในปี พ.ศ.2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงครามไดม้กีารปรบัเปลีย่นโครงสรา้งหน่วยงานใหม่ 
 โดยมกีารวเิคราะห์อตัราก าลงัของแต่ละหน่วยงาน โดยการวเิคราะห์ภาระงานรายต าแหน่ง ซึ่งจากการวเิคราะห์
ภาระงานรายบุคคล  โดยมมีตสิภามหาวทิยาลยัฯใหค้วบรวมหน่วยงานทีม่ภีาระงานคลา้ยคลงึกนั และปรบัเปลีย่น
ประเภทอาจารยป์ระจ าตามสญัญากบัเจา้หน้าทีป่ระจ าตามสญัญาเป็นพนักงานมหาวทิยาลยั สายวชิาการ – สาย
สนับสนุน (เงนิรายได)้ ซึง่ไดม้กีารปรบัเปลีย่นระเบยีบและขอ้บงัคบัรวมถงึสญัญาจา้งต่างๆใหม้กีารครอบคลุมและ
คล้ายคลงึกบัพนักงานมหาวทิยาลยั (เงนิแผ่นดนิ) จงึได้มกีารวเิคราะห์ภาระงานและปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งด้าน
อตัราก าลงั  โดยกองบริหารงานบุคคลมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลสรุปผลด้านอตัราก าลังและการพัฒนาบุคลากร  
น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการก ากับติดตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม ปีพ.ศ.2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงครามจงึมกีารทบทวนและจดัท าแผน
บรหิารและพฒันาบุคลากรในระยะ ปี พ.ศ.2562 – 2565  ในดา้นอตัราก าลงัและดา้นการพฒันาบุคลากร ดงัตาราง
ต่อไปนี้ 
 

ผลการก ากบัติดตามแผนบริหาร(ด้านอตัราก าลงั) สายวิชาการ ปี 2564 
 
 
 
 
 
 
                  
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หน่วยงาน แผน ผล 
 

เป้าหมาย 

คณะครุศาสตร ์ 5 3 ไม่บรรล ุ

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 4 1 ไม่บรรล ุ

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 4 5 บรรล ุ

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 4 2 ไม่บรรล ุ

คณะวทิยาการจดัการ 5 1 ไม่บรรล ุ

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 4 - ไม่บรรล ุ

คณะสงัคมศาสตรแ์ละการพฒันาทอ้งถิน่ 5 2 ไม่บรรล ุ

คณะพยาบาลศาสตร ์ 8 10 บรรล ุ

รวม 39 24 ไม่บรรล ุ

                                              



การก ากบัติดตามแผนบริหาร (ด้านอตัราก าลงั)  สายสนับสนุน 
 

                  หน่วยงาน 
อัตรากำลังปีการศึกษา 2564 

แผน ผล เป้าหมาย 

1.สำนักงานอธิการบด ี    
  1.1 กองกลาง 1 13 บรรลุ 
  1.2 กองนโยบายและแผน - 1 บรรลุ 
  1.3 กองบริการการศึกษา - 3 บรรลุ 
  1.4 กองบริหารงานบุคคล - - บรรลุ 
  1.5 กองพัฒนานกัศึกษา - 1 บรรลุ 
  1.6 โครงการจัดตั้งกองคลัง 1 3 บรรลุ 
  1.7 สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล - 1 บรรลุ 
2.คณะครุศาสตร์ 3 2 ไม่บรรลุ 
3.คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 2 - ไม่บรรลุ 
4.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 2 ไม่บรรลุ 
5.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 - ไม่บรรลุ 
6.คณะวิทยาการจัดการ 5 - ไม่บรรลุ 
7.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 5 1 ไม่บรรลุ 
8.คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น 9 3 ไม่บรรลุ 
9.คณะพยาบาลศาสตร์ 7 2 บรรลุ 
10.สถาบันวิจัยและพัฒนา 16 - ไม่บรรลุ 
11.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 23 1 ไม่บรรลุ 
12.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 10 - ไม่บรรลุ 
13.งานตรวจสอบภายใน 3 - บรรลุ 

รวม 45 33 ไม่บรรลุ 
 

                                                                               ขอ้มลูจากงานอตัราก าลงัและค่าตอบแทน 
                                                                                          กองบรหิารงานบุคคล 
 
 
 
 
 



   แผนด้านการบรหิารบุคลากร  ผู้บรหิารจะมกีารทบทวนแผนในทุกๆปี โดยจะมีฝ่ายผู้บรหิารระดบัสูง,
ผูอ้ านวยการกองบรหิารงานบุคคล , ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  รวมถงึผูอ้ านวยการโครงการจดัตัง้กอง
คลงั มาประชุมร่วมกนั  ในการวเิคราะห์ดา้นอตัราก าลงัและงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรรในแต่ละปี  เนื่องจากปัจจยั
ต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงไป อาทิเช่น นักศึกษาลดลง ,อัตราทดแทนเกษียน ,การเข้าออกของบุคลากร           
ท าให้แผนการรบับุคลากรต้องมีการวิเคราะห์ทางด้านความจ าเป็น  โดยกองบริหารงานบุคคลได้จดัท า Job 
Discription เพื่อวเิคราะห์ภาระงานรายบุคคลของบุคลากรทัง้มหาวทิยาลยั  จงึท าให้แผนทางด้านอตัราก าลงัใน
การรบัอตัราเพิม่ทีพ่งึมใีนปี 2564 ไม่บรรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

โดยมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงครามมกีารทบทวนแผนบรหิารและพฒันาบุคลากรโดยเน้นการพฒันาตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาระบบบรหิารจดัการ โดยมกีล
ยุทธด์งันี้ 
              1.สง่เสรมิบุคลากรทีเ่ป็นคนดแีละคนเก่งใหพ้ฒันาและแสดงออกถึงความรูค้วามสามารถและศกัยภาพ
ในการพฒันามหาวทิยาลยัและทอ้งถิน่อย่างเตม็ที ่
              2.เพิม่บทบาทการเป็นมหาวทิยาลยัเพื่อทอ้งถิน่โดยใหค้วามส าคญักบัการบูรณาการการเรยีนการสอน
กบัการพฒันาทอ้งถิน่  และการสรา้งผลประโยชน์จากทรพัยส์นิทางปัญญา 
             3.สรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืกบัองคก์รภายในและต่างประเทศเพื่อเสรมิสรา้งประสทิธผิลตามวสิยัทศัน์
และพนัธกจิของมหาวทิยาลยั 
             4.ปรบัปรุงพฒันาระบบบรหิารจดัการโดยเฉพาะฐานขอ้มลูงบประมาณและบุคลากรใหท้นัสมยั  รวดเรว็ 
มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส  และมธีรรมาภบิาล   
           โดยมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงครามมกีารผลกัดนัและสง่เสรมิใหบุ้คลากรสายวชิาการและสายสนับสนุน
มีการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆโดยเริ่มตัง้แต่กระบวนการสรรหาการคงอยู่ จนถึงเกษียณอายุราชการ  ซึ่ง
กระบวนการก ากบัตดิตามการพฒันาบุคลากร  มดีงัต่อไปนี้   
           1. เริม่ตน้จากการสรรหาบุคลากรทีม่ปีระสทิธภิาพเขา้มาปฏบิตังิาน โดยมกีารสอบคดัเลอืกอย่างเป็น
ธรรมและโปร่งใส ซึง่ในการคดัสรรบุคลากรจะมกีระบวนการต่างๆคอื การเปิดรบัสมคัรตามก าหนดระยะเวลา          
ทีร่ะบุ พรอ้มสอบขอ้เขยีนและสอบสมัภาษณ์  ซึง่หากบุคคลทีม่าสอบขอ้เขยีนสามารถสอบขอ้เขยีนใหผ่้าน                       
60% กจ็ะสามารถมสีทิธิส์อบสมัภาษณ์และรอประกาศผลรายชื่อ พรอ้มมารายงานตวัทีก่องบรหิารงานบุคคลตาม
วนัทีร่ะบุในประกาศ  
            2. ขอ้มลูในการพฒันาบุคลากรทัง้สายวชิาการและสายสนับสนุน โดยของสายวชิาการจะก าหนดให้
บุคลากรจดัท าแบบบนัทกึการประเมนิสมรรถนะทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตังิาน โดยมแีบบประเมนิแบบจดัท าขอ้ตกลง
และแบบประเมนิผลสมัฤทธิข์องงาน แบบประเมนิพจิารณาความดคีวามชอบ.doc เพื่อน ามาประกอบการพจิารณา
ความดคีวามชอบ   และจดัท าแผนการพฒันาตนเอง (IDP) ระยะ 4 ปี จะเป็นแผนพฒันาตนเองของสายวชิาการ
และสายสนบัสนุน เพื่อเป็นการวางแผนการพฒันาตนเองในดา้นต่างๆ รวมถงึเพื่อใหม้หาวทิยาลยัและ
ผูบ้งัคบับญัชามขีอ้มลูไปปรบัใชใ้นการพฒันาบุคลากรรวมถงึมนีโยบายในการปรบัปรุงหลกัสตูรการฝึกอบรมให้
ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย  เพื่อใหบุ้คลากรมคีวามรู ้ความเขา้ใจในวธิกีารท างานเกดิกระบวนการเรยีนรูเ้กีย่วกบั
แนวคดิกฎเกณฑม์ทีศันคตแิละทกัษะทีด่ใีนการปฏบิตังิาน เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากร 
รวมถงึขอ้มลูเกีย่วกบัการเรยีนรูใ้นแตล่ะงานเพื่อการหมุนเวยีนในการปฏบิตังิานในดา้นอื่นๆ และการเขา้อบรมทัง้
ภายในและภายนอก โดยมกีารรายงานผลใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบผ่านระบบ IMIS 



           3. ขอ้มลูการพฒันาตามเสน้ทางความกา้วหน้าในสายงานของบุคลากรในรอบปีทีผ่่านมา เพื่อใชใ้นการ
มอบหมายงานหรอืมขีอ้ตกลงในการปฏบิตังิาน และใชเ้พื่อการปรบัปรุงแกไ้ข ชมเชย ใหร้างวลัตลอดจนปรบัปรุง
ค่าตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม รวมถงึมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงครามมทีบทวนและ
วเิคราะหอ์ตัราก าลงัเพื่อจดัท าแผนพฒันาบุคลากรฯ พ.ศ.2563-2565 โดยจะน าเขา้มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ
บรหิารงานบุคคลและน าเขา้มตสิภาฯต่อไป ซึง่ประกอบไปดว้ย แผนบรหิารและแผนพฒันาบุคลากร เพื่อใชเ้ป็น
แผนก ากบัทศิทางการพฒันาบุคลากรของมหาวทิยาลยัฯในกรอบระยะเวลา 4 ปี ซึง่การจดัท าแผนดงักล่าวเป็น
การด าเนินการตามเกณฑก์ารประเมนิของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ตวับ่งชีท้ี ่2.4  ที่
ก าหนดใหม้หาวทิยาลยัมแีผนพฒันาสายวชิาการและสายสนับสนุน รวมทัง้นโยบายของผูบ้รหิารทีมุ่่งเน้นใหม้กีาร
พฒันาสมรรถนะของบุคลากร ใหม้คีวามเป็นมอือาชพีเป็นผูน้ าทางวชิาการ และการวจิยัและจากการวเิคราะห์
สถานการณ์ของมหาวทิยาลยัในปัจจุบนั   
          ในการจดัท าแผนพฒันาบุคลากรฯจะประเมนิแผนบรหิารและแผนพฒันาบุคลากร โดยแผนบรหิารจะเน้น
ประเมนิขอ้มลูดา้นอตัราก าลงัของบุคลากรเริม่ต้นจากการสรรหา,การรกัษาบุคคลใหค้งอยู่,การวางแผนอตัราก าลงั
ทดแทนเกษียณ  รวมถงึแผนพฒันาบุคลากรจะประเมนิในดา้นการเขา้สู่ต าแหน่งและการพฒันาศกัยภาพในการ
พฒันาบุคลากรในด้านต่างๆ การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของสายวิชาการให้เป็นไปตามแผนฯ การเข้าสู่
ต าแหน่งช านาญการของสายสนับสนุน  โดยสาระส าคญัประกอบไปด้วยที่มาและแนวทางการพฒันาบุคลากร 
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ แผนงาน โครงการ/กจิกรรม เพื่อรองรบัการพฒันาบุคลากร  ตวัชีว้ดัค่าเป้าหมายโครงการ โดย
แผนพฒันาบุคลากรฯจะเป็นกลไกส าคญัเพื่อขบัเคลื่อนแผนกลยุทธ์ของมหาวทิยาลยัไปสู่การปฏิบตัิอย่างเป็น
รูปธรรม  ซึ่งแผนพฒันาบุคลากรฯจะเป็นแผนพฒันาในมติิของหน่วยงานต่างๆภายในมหาวทิยาลยัทีม่สี่วนร่วม
ผลกัดนัใหก้ารด าเนินงานภายใต้ภารกจิและโครงการต่างๆบรรลุเป้าประสงค์มุ่งสู่วสิยัทศัน์ทีก่ าหนดร่วมกนั ดงันัน้
แผนพฒันาบุคลากรฯจึงเป็นเครื่องมือช่วยให้หน่วยงานต่างๆของมหาวทิยาลยั สามารถพฒันาศกัยภาพของ
มหาวทิยาลยัไปสูผ่ลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายทีว่างไวแ้ละพรอ้มขบัเคลื่อนมหาวทิยาลยัไปสูว่สิยัทศัน์ทีต่ ัง้ไวต้่อไป  
          โดยมหาวทิยาลยัมกีารทบทวนแผนฯและวเิคราะหอ์ตัราก าลงัเพื่อน าไปจดัท าแผนบรหิารและแผนพฒันา
บุคลากร ดงันี้ 
           1. การก ากบัตดิตามแผนบรหิารจะใชก้ลไกการตดิตามการประชุมคณะกรรมการบรหิารงานบุคคล ประจ า 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงครามในวาระการจดัสรรกรอบอตัราก าลงัของสายวชิาการและสายสนบัสนุน ซึง่มกีาร
พจิารณาจดัสรรบุคลากรลงตามหน่วยงานต่างๆ ประจ าปี 2565 พรอ้มมกีารก ากบัตดิตามกรอบอตัราก าลงัให้
เป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง โดยกองบรหิารงานบุคคลไดจ้ดัท าตารางเปรยีบเทยีบแผนการจดัสรรและสรปุผล
การจดัสรรบุคลากรของสายวชิาการและสายสนับสนุนในแต่ละปีเปรยีบเทยีบไวอ้ย่างชดัเจน  
           2.การก ากบัตดิตามแผนพฒันาบุคลากรจะมรีะบบการติดตาม IDP (5.1-1(10) ซึ่งจะมกีารวางแผนการ
พฒันาตนเองในแต่ละด้านระยะเวลา 4 ปี ให้ตรงตามภาระงานของอาจารย์ 4 ด้าน คอื 1.ด้านการผลติบณัฑิต   
2.ด้านการวจิยั 3.ดา้นการบรกิารวชิาการแก่สงัคม4.ด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ประกาศเรื่องภาระ
งานอาจารย ์รวมถงึมหาวทิยาลยัฯมกีารจดัโครงการในการพฒันาบุคลากรสายวชิาการและบคุลากรสายสนับสนุน
ในดา้นต่างๆ โดยจดัโครงการพฒันาบุคลากรใหส้อดคลอ้ง กบัประเดน็ยุทธศาสตร ์ทัง้ 4 ดา้น คอื  
           ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ เพ่ือการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น  

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูปการวิจัยและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  โดยใช้แนวทางตาม
พระราชดำริ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการทำนุบำรุงงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภาคเหนือตอนล่าง              
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 เพ่ิ มประสิทธิภ าพด้ านการบริหารจัดการตามหลั กธรรมาภิ บาล                  

เพ่ือพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน 
         โดยตัง้แต่เริม่เขา้บรรจุใหม่ จะมกีารจดัโครงการอบรมปฐมนิเทศบุคลากรทีบ่รรจุใหม่ใหก้บัสายวชิาการและ
สายสนับสนุนและการจดัท า Job Description รายบุคคลของสายสนับสนุนวชิาการฯ และมหาวทิยาลยัได้จดัท า
คู่มอืการขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ (ฉบบัปรบัปรุง) รวมถงึจดัท าคู่มอืสมรรถนะบุคลากร มหาวทิยาลยัราช
ภฏัพบิูลสงคราม คู่มอืการเขยีนสมรรถนะ และคู่มอืการขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น  พนักงานมหาวทิยาลยัสาย
วิชาการ  ประเภทวิชาชีพเฉพาะ  สายงานการสอน  ต าแหน่งครู  สงักัดโรงเรียนสาธิตฯคู่มือการขอก าหนด
ต าแหน่งทีส่งูขึน้ของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ รวมถงึมกีารก ากบัตดิตามผลใหเ้ป็นไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง 
และในส่วนการพฒันาส่งเสรมิคุณภาพชวีติของบุคลากร  มหาวทิยาลยัมกีารพฒันาคุณชวีติ สวสัดกิารต่างๆและ
สภาพแวดลอ้ม รวมถงึสุขภาวะอย่างมปีระสทิธภิาพ ดงัต่อไปนี้ 
          1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ โดยแบ่ง                         
เป็น 3 สว่น ดงัต่อไปนี้ 
              1.1 งบพฒันาบุคลากรให้แต่ละคณะจดัสรร โดยอบรมตามความสนใจของบุคลากรสายวชิาการและ           
สายสนับสนุน โดยมหาวทิยาลยัจดัสรรใหทุ้กคณะ งบประมาณปี 2564 โดยแบ่งไดด้งันี้   
                    1.1.1     คณะครุศาสตร ์ 4,500 บาท/คน   
                              สายวชิาการ  4,500  บาท/คน  สายสนับสนุน 4,500  บาท/คน 

1.1.2 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 
สายวชิาการ 6,500 บาท/คน  สายสนบัสนุน 4,500  บาท/คน 

1.1.3 คณะวทิยาการจดัการ   
สายวชิาการ 9,000 บาท/คน  สายสนบัสนุน 9,000  บาท/คน 

1.1.4 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  
สายวชิาการ 5,000 บาท/คน  สายสนบัสนุน 5,000 บาท/คน 

1.1.5 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 3,000 บาท/คน 
สายวชิาการ 3,000 บาท/คน  สายสนบัสนุน 1,000 บาท/คน 

1.1.6 คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม   
สายวชิาการ 9,000 บาท/คน  สายสนบัสนุน 9,000 บาท/คน 

1.1.7 คณะสงัคมศาสตรแ์ละการพฒันาทอ้งถิน่  
สายวชิาการ 7,000 บาท/คน  สายสนบัสนุน 7,000  บาท/คน 

1.1.8 คณะพยาบาลศาสตร ์
สายวชิาการ 8,000 บาท/คน  สายสนบัสนุน 6,000 บาท/คน 
 
 
 



 
           1.2.10 จดัสรรงบประมาณในการจ่ายค่าตอบแทนการจดัท าผลงานวิชาการ  ดงัน้ี 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 

เม่ือสภามหาวิทยาลยั อนุมติัก าหนด
ต าแหน่ง 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 5,000 
รองศาสตราจารย ์ 10,000 
ศาสตราจารย ์ 15,000 

       

             1.2.11  จดัสรรงบประมาณในการจ่ายค่าตอบแทนการจดัท าผลงานวิชาการ  ดงัน้ี 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 
เม่ือสภามหาวิทยาลยั อนุมติัก าหนด

ต าแหน่ง 
ช านาญการ ไม่เกนิ 10,000 
ช านาญการพเิศษ ไม่เกนิ 20,000 
เชีย่วชาญ ไม่เกนิ 30,000 
เชีย่วชาญพเิศษ ไม่เกนิ 100,000 

       

          
              ในสว่นของการก ากบัตดิตามการก าหนดต าแหน่งทางวชิาการของสายวชิาการและสายสนบัสนุน                  
ไดม้กีารกบัก ากบัตดิตาม ดงันี้ 
จ านวนอาจารยท่ี์ได้รบัต าแหน่งทางวิชาการ   มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

ประเภทข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลยัท่ีได้รบัต าแหน่งทางวิชาการ 

ต าแหน่ง แผน (ราย) ผล (ราย) เป้าหมาย 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์ - 15 บรรล ุ
รองศาสตราจารย ์ - 6 บรรล ุ
ศาสตราจารย ์ - - บรรล ุ

            และส าหรบับุคลากรสายสนบัสนุนมหาวทิยาลยัไดม้กีารผลกัดนัใหม้กีารก าหนดต าแหน่งทีส่งูขึน้ 
ในระดบัช านาญการ ซึง่มบีุคลากรสายสนบัสนุนทีไ่ดร้บัการก าหนดต าแหน่งทีส่งูขึน้ในปีงบประมาณ 2564 
จ านวน    ราย  โดยมกีารก ากบัตดิตามแผนพฒันาบุคลากร ดงัต่อไปนี้ 
 
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รบัต าแหน่งท่ีสูงข้ึน (ช านาญการ)  มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

ประเภทพนักงานมหาวิทยาลยัท่ีได้รบัต าแหน่งท่ีสูงข้ึน (ช านาญการ) ประจ าปี 2564 

ต าแหน่ง 
จ านวน 

       แผน  (ปี 2564) ผล  (ปี 2564)          เป้าหมาย 
ช านาญการ - 18 บรรล ุ

     



 
มหาวทิยาลยัมสีวสัดกิารต่างๆใหก้บับุคลากรในมหาวทิยาลยั ดงันี้  
          1) มรีะบบสวสัดกิารการเสรมิสรา้งสุขภาพทีด่ ีและสรา้งขวญัก าลงัใจใหก้บับุคลากรสามารถท างานได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น สวสัดกิารเกีย่วกบัทีอ่ยู่อาศยั โดยมกีารจดัสรรทีพ่กัใหก้บับุคลากรอย่างเป็นธรรม  
สวสัดกิารเงนิกูข้องสโมสรพนกังานฯ,สวสัดกิารเงนิกูธ้นาคารต่างๆ,สวสัดกิารค่ารกัษาพยาบาล ,สวสัดกิารค่าเล่า
เรยีนบุตร , กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ,ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา และค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง
ไปราชการ ,กองทุนส ารองเลีย้งชพี  
          2) มนีโยบายดแูลสุขภาพของบุคลากร ทัง้ในเชงิป้องกนัและส่งเสรมิ มสีวสัดกิารตรวจเชค็สุขภาพประจ าปี
ของกองพฒันานักศกึษารวมถึงส่งเสรมิการออกก าลงักายในรูปแบบต่างๆ  เช่น กองส่งเสรมิและความเป็นเลิศ
ทางดา้นกฬีาไดส้นับสนุนดา้นสถานทีอ่อกก าลงักายอย่างครบวงจรพรอ้ม สนับสนุนผูเ้ชีย่วชาญในการแนะน าดา้น
การดูแลสุขภาพ รวมถงึมสีวสัดกิารค่าบรกิารในราคาสมาชกิ (ราคา 10 บาท) ใหก้บับุคลากรภายในมหาวทิยาลยั
และคู่สมรสรวมถงึบุตรของบุคลากรภายในมหาวทิยาลยั 
          3) มีการสร้างบรรยากาศของสถานที่ท างานให้น่าอยู่  โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายมหาวิทยาตัง้แต่
สภาพแวดล้อม การจดั 5 ส.และส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้ดูดมลพิษ  รวมถึงการจดับรรยากาศการท างานการจัด
สวสัดกิาร การเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทดัเทยีมกนั การสรา้งบรรยากาศของความสุขในการ
ท างาน  

      4) มหาวทิยาลยัมรีะบบส่งเสรมิสนับสนุนการเสนอขอรบัรางวลัของคณาจารยแ์ละบุคลากร สายสนับสนุน 
เช่น มีการติดตามขอ้มูลแหล่งให้รางวลัต่างๆเพื่อประชาสมัพนัธ์ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทราบ
โดยเรว็ มกีารกระตุ้นและช่วยเหลอืผู้ที่มศีกัยภาพเพื่อขอรบัรางวลัในด้านต่างๆเช่นช่วยจดัท าเอกสารการขอรบั
รางวลัประสานงานในกระบวนการขอรบัรางวลัหรอืงานธุรการอื่นๆ 

     5) มกีารยกย่องใหเ้กยีรตผิูไ้ดร้บัรางวลัโดยวธิกีารต่างๆ เช่นประชาสมัพนัธผ์ลงานทีไ่ดร้บัรางวลัทัง้ภายใน
และภายนอกสถาบนั จดับรรยากาศพเิศษเพื่อเป็นเกยีรติกบัผู้ได้รบัรางวลัพจิารณาความดคีวามชอบเป็นกรณี
พเิศษ  

     6) มกีารประเมนิดชันีความสุขของบุคลากร ซึง่ใชแ้บบประเมนิของกรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข
เป็นเกณฑใ์นการประเมนิ โดยค่าดชันีความสุขของบุคลากรในมหาวทิยาลยัมค่ีาเฉลีย่อยูท่ี ่รอ้ยละ 92.5 ซึง่อยู่ใน
ระดบัมากถงึมากทีสุ่ด  
        7) มีการประเมินจ านวนกิจกรรมเสริมสร้างความสุข  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีจ านวน
กจิกรรมเสรมิสรา้งความสุข คดิเป็น รอ้ยละ 100 ซึง่อยู่ในระดบัมากถงึมากทีสุ่ด 
        8) มกีล่องแสดงความคดิเหน็ทีก่่อใหเ้กดิการพฒันาร่วมกนั เปิดโอกาสใหผู้ใ้ต้บงัคบับญัชาไดม้โีอกาสแสดง
ความคดิเหน็และร่วมมอืในการท างาน มชี่องทางการสื่อสารหลายช่องทางระหว่างผู้บงัคบับญัชาและผู้ใต้บงัคบั 
บญัชา รวมทัง้ระหว่างผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยกนั เพื่อท าใหเ้กดิความรูส้กึทีด่แีละพฒันางานร่วมกนั                    
          รวมถึงมหาวิทยาลัยมีการกระจายอ านาจให้แต่ละคณะจะมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ต่างๆ                    
โดยแต่ละโครงการจะจดัใหส้อดคลอ้งกบัประเดน็ยุทธศาสตรข์องมหาวทิยาลยั 4 ยุทธศาสตร ์คอื  
ยุทธศาสตรท์ี ่1 พฒันากระบวนการเรยีนรูสู้บ่ณัฑตินักปฏบิตัอิย่างมอือาชพี  เพื่อการพฒันาชุมชน ทอ้งถิน่ 
ยุทธศาสตรท์ี ่2 ปฏริปูการวจิยัและการบรกิารวชิาการของมหาวทิยาลยัโดยใชแ้นวทางตามพระราชด าริ 
ยุทธศาสตรท์ี ่3 ยกระดบัการท านุบ ารุงงานดา้นศลิปะและวฒันธรรมภาคเหนือตอนล่าง 



ยุทธศาสตรท์ี ่4 เพิม่ประสทิธภิาพดา้นการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล  เพื่อพฒันาองคก์ารอย่างยัง่ยนื 
        ในส่วนของจ านวนอาจารยท์ีไ่ดร้บัการพฒันาใหศ้กึษาต่อในระดบัวุฒกิารศกึษาทีส่งูขึน้  มกีารก ากบัตดิตาม
ใหเ้ป็นไปตามแผน  ดงันี้ 
 

                                                                                           
 

                                

ขอ้มลูจากงานนิตกิร  
 
 
 
 
 

     
ขอ้มลูจากงานนิตกิร  

       ทศิทางการพฒันาบุคลากรตามกรอบอตัราก าลงั มหาวทิยาลยัไดด้ าเนินการวเิคราะห์กรอบอตัราก าลงัตาม
ภาระงานรายบุคคล  ซึ่งในปี พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้มีการปรบัเปลี่ยนโครงสร้าง
หน่วยงานใหม่ โดยมกีารวเิคราะห์อตัราก าลงัของแต่ละหน่วยงาน โดยการวเิคราะห์ภาระงานรายต าแหน่ง โดย
จากการวิเคราะห์ภาระงานรายบุคคล  มีมติให้ควบรวมหน่วยงานที่มีภาระงานคล้ายคลึงกนั และปรบัเปลี่ยน
ประเภทอาจารยป์ระจ าตามสญัญากบัเจา้หน้าทีป่ระจ าตามสญัญาเป็นพนักงานมหาวทิยาลยั สายวชิาการ – สาย
สนับสนุน (เงนิรายได)้ ซึง่ไดม้กีารปรบัเปลีย่นระเบยีบและขอ้บงัคบัรวมถงึสญัญาจา้งต่างๆใหม้กีารครอบคลุมและ
คลา้ยคลงึกบัพนักงานมหาวทิยาลยั (เงนิแผ่นดนิ)  และไดจ้ดัเตรยีมท าแผนบรหิารในระยะ ปี พ.ศ.2563 – 2566 
โดยจะด าเนินการจดัให้มีการประชุมเชิงปฏิบตัิการร่วมกนั ภายในมหาวทิยาลยั เมื่อได้แผนบรหิารและพฒันา
บุคลากรตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว จะน าเข้าอนุมตัิโดยสภามหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงครามต่อไป ใช้
หลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาในการค านวณอตัราก าลงัที่พงึม ี ในส่วนของอตัราก าลงั
สายสนับสนุนใชว้ธิกีารประมาณจากอตัรา 1 : 0.8  
     โดยมขีอ้มลูอตัราก าลงัของสายวชิาการและสายสนับสนุนรวมทัง้ทีต่้องการในอนาคตขา้งหน้า เพื่อใชใ้นการ

วางแผนความต้องการดา้นบุคลากรและก าหนดอตัราก าลงัทีต่้องการเพื่อการปฏบิตังิานตามแผนยุทธศาสตรแ์ละ
การพฒันางานประจ า มกีารก าหนดแผนการรบัและวธิกีารสรรหาบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถและมทีศันคตทิี่
ดใีหเ้ขา้มาปฏบิตังิานทัง้จากภายนอกและภายในสถาบนั โดยมกีารก ากบัตดิตามใหเ้ป็นไปตามแผน  ต่อไป  โดย
คณะกรรมการจดัท าแผนบรหิารและพฒันาบุคลากรของมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงครามได้มกีารทบทวนแผน
เดมิเพื่อน าไปพฒันาแผนใหม่ในปี 2563 – 2566 ต่อไป  

ระดบัการศึกษา   

จ านวนบุคลากรสายวิชาการท่ีได้รบัการศึกษาต่อ   
ปี 2564 

 ผล  (ราย) 

ปรญิญาโท - 

ปรญิญาเอก/ในประเทศ 7 

ปรญิญาเอก/ต่างประเทศ - 

ระดบัการศึกษา   

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รบัการศึกษาต่อ   
ปี 2564 

 ผล  (ราย) 

ปรญิญาโท 4 



ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะ 
         กองบรหิารงานบุคคลได้น าเรื่องการก ากบัติดตามการบรหิารและพฒันาบุคลากรสายวชิาการและสาย

สนับสนุน  เข้าที่ป ระชุมคณ ะกรรมการบริหารงานบุ คคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบู ลสงคราม                            
ครัง้ที ่139(5/2565) โดยมขีอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการทีป่ระชุม ดงันี้ 
1.แผนการตดิตามการบรหิารและพฒันาบุคลากรควรจะมกีารก าลงัตดิตามไตรมาสละ 1 ครัง้ 
2.แผนการติดตามการบรหิารและพฒันาบุคลากรมีการติดตามแผนให้ครอบคลุมทัง้ สายวิชาการ และสาย

สนับสนุน 
 
 


