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บทที่ 4 

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีจำนวนและ
คุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา และได้กำหนดประเด็นการพัฒนาบุคลากรไว้ในแผนยุทธศาสตร์   
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับทบทวนในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์      
ที่ 2.3 อาจารย์ และนักวิจัยได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านคุณวุฒิการศึกษา ตำแหน่งวิชาการ และสมรรถนะ
วิชาชีพ และยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.2 บุคลากรมหาวิทยาลัยมีศักยภาพสูงขึ้น  
 โดยมหาวิทยาลัยกำหนดให้บุคลากรทุกระดับทั้งผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถธำรงรักษา
บุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการพัฒนา จึงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
บุคลากร กลยุทธ์ และตัวชี้วัด  ดังตารางที่ 4.1 และมีเป้าหมายการพัฒนาบุคลากร ดังแสดงในตารางที่ 4.2 ดังนี้ 
 

4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร 
 

  ตารางท่ี 4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร 
                    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566   
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

1. การเสริมสร้าง 
   สมรรถนะและ 
   ทักษะการ 
   ปฏิบัติงาน 
   ให้แก่บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 บุคลากรสาย 
วิชาการมี
สมรรถนะและ
ทักษะใน
วิชาชีพที่
เหมาะสมตาม
สายงานและ
ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์
ของ
มหาวิทยาลยั 

 
 
 

บุคลากรสาย
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 ร้อยละของบุคลากรสาย      
วิชาการได้รับการพฒันา
สมรรถนะและทักษะด้าน
การเรียนการสอน 

1.1.2 ร้อยละบุคลากรสาย
วิชาการทีไ่ด้รับการพฒันา
ทักษะการวิจัยและการ
บริการวิชาการ 

1.1.3 ร้อยละอาจารย์ประจำที ่       
เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือ
นำเสนอผลงานวชิาการทัง้
ในและต่างประเทศ 

1.1.4 ร้อยละความพึงพอใจของ 
        นักศึกษาต่อคุณภาพการ 
        สอนของอาจารย์และสิ่ง 
        สนับสนนุการเรียนรู้  
        (คะแนนประเมิน 
         ไม่น้อยกว่า 3.51) 

สนับสนนุและ
ส่งเสริมให้บุคลากร
สายวชิาการได้รับ
การพัฒนา
สมรรถนะและ
ทักษะด้านการเรียน
การสอน การวิจัย 
และการบริการ
วิชาการแก่สังคม 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

 1.2 พัฒนา
บุคลากรสาย 
สนับสนนุ
วิชาการให้มี
สมรรถนะและ
ทักษะใน
วิชาชีพในการ
ปฏิบัติงานที่
ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์
ของ
มหาวิทยาลยั 

 

บุคลากรสาย
สนับสนนุ 

1.2.1 ร้อยละบุคลากรสาย 
       สนับสนนุ ได้รบัการ 
       พัฒนาสมรรถนะและ 
       ทักษะวิชาชีพ 
1.2.2 ร้อยละของคู่มือการ 
        ปฏบิัตงิานของหนว่ยงาน 
        สนบัสนนุวชิาการ 
1.2.3 ร้อยละบุคลากรสาย 
       สนับสนนุได้รบัการพัฒนา 
       ความรู้และทักษะการวิจัย 
       และงานสร้างสรรค์ 
1.2.4 ร้อยละความพึงพอใจของ 
       ผู้ใช้บริการต่อหน่วยงาน 
       สนับสนนุ 

สนับสนนุและ
ส่งเสริมให้บุคลากร
สายสนับสนนุได้รบั
การพัฒนา
สมรรถนะและ
ทักษะวิชาชีพ การ
วิจัย การให้บริการ 
และการสร้างสรรค์
ผลงานทีส่อดคล้อง
กับวิชาชีพ 

2. การวางแผน 
   อัตรากำลังและ 
   การสร้างความ 
   มั่นคงในวิชาชพี 

2.1 ส่งเสริมให้
บุคลากรมี
ความมั่นคงใน
การทำงาน 

 

บุคลากรสาย
วิชาการ และ
สายสนับสนนุ 

2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำ 
      ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ 
      เทียบเท่าต่ออาจารยป์ระจำ 
2.1.2 ร้อยละอาจารย์ที่ดำรง 
      ตำแหน่งทางวิชาการ 
21.3 ร้อยละบุคลากรสาย 
      สนับสนนุที่ได้รับความ 
      ก้าวหน้าตามสายงาน  

สนับสนนุและ
ส่งเสริมให้บุคลากร 
มีความก้าวหน้าและ
มั่นคงทางวิชาชีพ
ตามสายงาน 

 2.2ปรับโครงสร้าง
และอัตรา 
กำลังให้
เหมาะสมกับ
ภารกิจและทิศ
ทางการพฒันา
มหาวิทยาลยั 

บุคลากรสาย
วิชาการ และ
สายสนับสนนุ 

2.2.1 ระดับความสำเร็จของการ 
      ปรับปรุงโครงสร้างและ 
      กรอบอัตรากำลัง 
 

ส่งเสริมการทบทวน
และปรับโครงสร้าง
อัตรากำลังที่
เหมาะสม 

 2.3 การพัฒนา
ระบบการสรรหา
บุคลากรที่
เหมาะสมกับ
ภารกิจและทิศ 
ทางการพฒันา 
มหาวิทยาลยั  

บุคลากรสาย
วิชาการ และ
สายสนับสนนุ 

2.3.1 ระดับความสำเร็จของ 
      แผนความต้องการอัตรา 
      กำลังสายวิชาการและ 
      สายสนับสนนุที่สอดคล้อง 
      กับทิศทางการพัฒนา 
      มหาวิทยาลยั 

พัฒนาระบบการ 
สรรหาบุคลากรที่
เหมาะสมกับภารกิจ
และทิศทางของ
มหาวิทยาลยั 

3. การเสริมสร้าง 
   คุณธรรมและ 
   จริยธรรมให้แก่ 
   บุคลากร 

3.1 บุคลากรมี 
คุณธรรม
จริยธรรมและ
ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ     
วิชาชีพ 

 

บุคลากรสาย
วิชาการ และ
สายสนับสนนุ 

3.1.1 ระดับความสำเร็จของการ 
      ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
      วิชาชีพคณาจารย์  
3.1.2 ระดับความสำเร็จของการ 
       คัดเลือกบุคลากรดีเด่น  
       (สายสนบัสนนุ)  

ส่งเสริมให้บุคลากรมี
คุณธรรม จริยธรรม 
ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

กลุ่มเป้า 
หมาย 

ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

4. การพัฒนา 
   ผู้บริหารของ 
   มหาวิทยาลยั 
   ทุกระดับให้เป็น 
   ผู้นำการบริหาร 
   มหาวิทยาลยัใน 
   ยุคใหม่ที่ก้าวทัน 
   การเปลี่ยนแปลง 

4.1 ผู้บริหารทุก
ระดับได้รบั
การพัฒนา
ทักษะการ
บริหาร 

 
 
 

ผู้บริหาร
หน่วยงาน
ภายใน
มหาวิทยาลยั 

4.1.1 ร้อยละผู้บริหารได้รบัการ 
      พัฒนาทักษะการบริหาร 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมและ
สนับสนนุให้
ผู้บริหารทุกระดับ
ได้รับการพัฒนา
ทักษะการ
บริหารงาน 
 

5. การพัฒนา 
   มหาวิทยาลยัสู ่
   องค์กรการเรียนรู ้

5.1 มหาวิทยาลัย 
   ราชภัฏสกลนคร 
   เป็นองค์กรแห่ง 
   การเรียนรู้  
 

บุคลากรสาย
วิชาการ และ
สายสนับสนนุ 

5.1.1 ระดับความสำเร็จของการ 
      บริหารจัดการความรู ้
5.1.2 ร้อยละของหน่วยงาน 
       ระดับคณะ สำนัก สถาบนั 
       ที่มีการบริหารจัดการ 
       ความรู ้

ส่งเสริมและ
สนับสนนุให้
หน่วยงานนำ
กระบวนการจัดการ
ความรู้มาใช้ในการ
บริหารงานอยา่ง
ต่อเนื่อง 

6. การพัฒนา
ระบบสรา้ง
แรงจูงใจเพื่อ
รักษาบุคลากร
ที่มีคุณภาพสูง
ไว้กับ
หน่วยงาน 

6.1 มหาวิทยาลัย 
    มีระบบสรา้ง 
    แรงจูงใจที่มี      
    ประสิทธิภาพ 
    ในการรักษา    
    บุคลากรที่ม ี
    สมรรถนะสูงไว ้
    กับหน่วยงาน 

บุคลากรสาย
วิชาการ และ
สายสนับสนนุ 

6.1.1 จำนวนบุคลากรคงอยู่ พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อ
พัฒนาและธำรง
รักษาไว้ให้บุคลากร
มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

7. การส่งเสริม 
    คุณภาพชีวิต 

ของบุคลากร 

7.1 การจัด
สวัสดิการที่
เหมาะสมแก่ 
บุคลากร 

บุคลากรสาย
วิชาการ และ
สายสนับสนนุ 

7.1.1 ระดับความพึงพอใจของ 
       ข้าราชการและผู้ปฏบิัติงาน 
       ต่อสภาพแวดล้อมการ 
       ทำงานและระบบสวสัดิการ  

ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการที่
เหมาะสมแก่
บุคลากรทุกสายงาน 

 
 
 


