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คานา
แผนพัฒนาบุคลากรประจาปีการศึกษา 2557 สถาบันรัชต์ภาคย์ ฉบับนี้ จัดทาขึ้นภายใต้
กรอบยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาสถาบัน โดยได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาผูบ้ ริหารและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานของ สถาบัน ทั้งในระดับคณะ สถาบัน สานัก และศูนย์
ซึ่งทาให้ได้ข้อมูลที่สามารถนามาใช้ในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรจากกระบวนการที่เป็นระบบได้แก่
การวิเคราะห์ภาระงา นเพื่อประกอบการวิเคราะห์อัตรากาลังของสายสนับสนุน
การสารวจความ
ต้องการฝึกอบรมของบุคลากรสายสนับสนุน มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ ตลอดจนข้อสรุปจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม
ในส่วนของการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุก
คณะในการวิเคราะห์และประมาณการ จานวนนักศึกษารับเข้าใหม่ หลักสูตรที่มแี ผนจะเปิดสอนเพิ่ม /
ปิด จานวนบุคลากรเ พื่อทดแทนอัตรา การว่างงาน การสารวจความต้องการศึกษาต่อ ฝึกอบรม
สัมมนา/ศึกษาดูงาน และการพัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรในแต่ละคณะ โดยได้คานึงถึง
สัดส่วนมาตรฐานของอาจารย์ตอ่ นักศึกษาในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา สัดส่วนคุณวุฒิอาจารย์ประจาระดับ
ปริญญาตรี : ปริญญาโท: และสัดส่วนของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์
ของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งทาให้การจัดทาแผนการรับบุคลากรเพิ่มเพื่อ
รองรับการเปิดหลักสูตรใหม่และทดแทนอัตราที่วา่ ง แผนการพัฒนาบุคลากรป ระจาการโดยการให้ลา
ศึกษาต่อ แผนการพัฒนาตา แหน่งทางวิชาการ และแผนการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม
สัมมนาและศึกษาดูงานแล้วเสร็จและคาดว่าจะสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้จริง
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
สถาบันรัชต์ภาคย์
เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มหี น้าที่ในการผลิ
ตบัณฑิต เพื่อ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย การพัฒนาประเทศ พัฒนาด้านวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล และ
เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน ” เพื่อให้บรรลุภารกิจของ สถาบัน บุคลากรถือเป็นกลไก
สาคัญในการขับเคลื่อนการดาเนินการให้เป็นไป
ตามภารกิจ ดังนั้น สถาบันรัชต์ภา คย์ จึงจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากรประจาปีการศึกษา 2557 สาหรับเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากร ภายใต้ กรอบ
ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาสถาบัน ในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและผูเ้ กี่ยวข้องในการให้ขอ้ มู
ล รวมทั้งการวิเคราะห์
โครงสร้างองค์กร (Organization) วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) จุดเน้นความเป็นเลิศของ
สถาบัน ปณิธานการผลิตบัณฑิต เป้าหมายการจัดการศึกษา จานวนหลักสูตรที่เปิดสอน และ
แผนการเปิดสอน จานวนนักศึกษาและประมาณการจานวนนักศึกษาใหม่ที่จ
ะรับในปีการศึกษา
ประกอบกับข้อมูลอัตรากาลังบุคลากรปัจจุบันและอนาคต ที่จาแนก ตามประเภท คุณวุฒิ และ
ตาแหน่งทางวิชาการ
ทิศทางการพัฒนาบุคลากรของ สถาบัน จัดทาขึ้นอย่างเป็นระบบ คานึงถึงแผนพัฒนา สถาบัน
นโยบายในการพัฒนาบุคลากร และระบบการบริหารงานบุคคล (Human Resource Management) ซึ่งใช้
การบริหารจัดการที่องิ สมรรถนะ (Competency Based Management) บนพืน้ ฐานของทักษะ ความรู้
และความสามารถ เพื่อใหัเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีระบบการบริหารผล การปฏิบัติ งาน
(Performance Management) เป็นเครื่องมือสาคัญในก ารเชื่อมโยงกระบวนการบริหารงานบุคคล
กับผลการปฏิบัติงานในการพัฒนาบุคลากร
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี ของสถาบัน กาหนดไว้ 3 ด้าน คือ
1. การวางแผนอัตรากาลังและระบบการสรรหาบุคลากร
เป้าประสงค์
1. มีแผนความต้องการกาลังคนครอบคลุมทุกหน่วยงาน
2. มีระบบการสรรหาบุคลากรที่มปี ระสิทธิภาพสูง
3. มีฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานบุคคลที่ถูกต้องและทันเวลา
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. มีแผนความต้องการอัตรากาลังคนครบทุกหน่วยงาน
2. สรรหาบุคลากรได้ตามคุณลักษณะที่ตอ้ งการไม่น้อยกว่าร้อยละ
80
3. มีรายงานผลการดาเนินงานด้านบุคลากรได้ตรงตามเวลาที่
กาหนด
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2. การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร
เป้าประสงค์
1. บุคลากรมีแผนการพัฒนาตนเอง
2. เพิ่มสัดส่วนคุณวุฒิอาจารย์ประจาให้สูงขึ้น
3. สัดส่วนตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจาตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
4. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะในการทางาน
เพิ่มขึน้
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 1. บุคลากรทุกคนมีแผนการพัฒนาตนเอง
2. สัดส่วนคุณวุฒิอาจารย์ประจาตรงตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา
3. สัดส่วนตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจาตรงตามเกณฑ์
มาตรฐาน คุณภาพการศึกษา
4. บุคลากรร้อยละ 80 ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานอย่างน้อย 2 ครั้ง/คน/ปี
3. การพัฒนาค่าตอบแทน สวัสดิการ คุณภาพและความมั่นคงในชีวติ ของบุคลากร
เป้าประสงค์
1. มีระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการของบุคลากรที่เหมาะสม
2. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม
3. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย บุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ80 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิตในการ
ทางาน

ภายใต้ยุทธศาสตร์แต่ละด้ านได้ระบุเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย มาตรการ และแผนปฎิบัติ
การไว้อย่างชัดเจน ทั้งนีเ้ พื่อให้ สามารถนาแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การ ปฎิบัติ ได้ โดยมีการติดตาม
ประเมินผลให้เกิดผลสาเร็จตามเป้าหมายของแผนต่อไป
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลบุคลากร
สถาบันรัชต์ภาคย์
1. ข้อมูลพื้นฐานสถาบันรัชต์ภาคย์
1.1 สถานภาพปัจจุบัน
ประวัติความเป็นมาของสถาบันรัชต์ภาคย์
สถาบันรัชต์ภาคย์เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2538 มีสถานที่ตงั้ อยู่เลขที่ 68 ซอยรามคาแหง 21
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310 โทรศัพท์ 0-2319-8201-3
โทรสาร 0-2319-6710 บนเนือ้ ที่ 8 ไร่ ภายในมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้ออานวยต่อการ
เรียนการสอนและการใช้ชีวติ การเป็นนักศึกษาในสถาบันฯ มีต้นไม้ยืนต้นและไม้ประดับเพิ่มความสดชื่น
และสวยงามการวางผังรูปแบบของสถาบัน จะคานึงถึงกา รใช้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดสถาบันรัชต์ภาคย์จึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตงั้ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีปราศจาก
มลภาวะต่าง ๆ
แผนที่ตั้งสถาบันรัชต์ภาคย์

ภาพที่ 2.1 แผนที่สถาบันรัชต์ภาคย์
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ตราประจาสถาบันรัชต์ภาคย์
สัญลักษณ์และความหมายของตราประจาสถาบันรัชต์ภาคย์
สัญลักษณ์สถาบันรัชต์ภาคย์ คือ ต้นพฤกษชาติ แสดงถึง
สัญลักษณ์ของชีวติ ท่ามกลางแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ ซึ่งถือเป็น
จุดกาเนิดของสิ่งมีชีวติ ส่วนข้อความนอกวงรอบต้นไม้ เป็นคาขวัญ
ของสถาบันรัชต์ภาคย์ ใจความว่า “ความรูค้ ือรากฐานมาจาก
จิตสานึก”
สีประจาสถาบันรัชต์ภาคย์
สีทอง แทน แสงสว่างและความรู้
สีเขียว แทน ชีวติ
สีทองและสีเขียว หมายถึง แสงสว่างแห่งชีวติ ดุจดวงอาทิตย์คอื แสงสว่างแห่งสากลจักรวาล
ปรัชญา
“ความรูม้ ีรากฐานมาจากจิตสานึก”
วิสัยทัศน์
สถาบันรัชต์ภาคย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มงุ่ ผลิตบัณฑิตใ
คุณธรรมอย่างมีจติ สานึก

ห้เป็นนักบริหารจัดการที่มคี วามรูค้ วบคู่

พันธกิจ
สถาบันรัชต์ภาคย์ยึดมั่นในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาด้วยการผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพ ส่งเสริม
และสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้มี
จิตสานึกในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม
ภารกิจหลัก
-

การผลิตบัณฑิต

-

การวิจัย

-

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

-

การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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เอกลักษณ์สถาบัน : จิตสานึกที่ดี เป็นพืน้ ฐานของการพัฒนาองค์ความรู้
อัตลักษณ์สถาบัน : การพัฒนาจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนให้มคี วามรู้ ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพที่มีรากฐาน
จากจิตสานึกที่ดงี าม มีสมรรถนะการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
2. เพื่อพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรที่มีจิตสานึกในการสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี และการจัดการที่
ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการกาลังคนของประเทศ
3. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดี โปร่งใส สามารถตรว
ตอบสนองความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ

จสอบได้และสามารถ

4. เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การจัดการความรูส้ ู่ชุมชนและสังคมอย่างทั่วถึง
5. เพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่และมีคุณค่า
6. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางจิต และสมรรถนะทางกายและนาไปใช้ให้เกิดสันติสุขแก่นักศึกษาและ
สังคมโดยรวม
ค่านิยมหลักขององค์กร : RAJAPARK
R : Respect
A : Accountability
J : Judiciousness
A : Achievement motive
P : Participation
A : Awareness
R : Re-Innovation
อย่างชาญฉลาด
K : Knowledge management
บัณฑิตที่พึงประสงค์ : SMART
S : Self actualization
M : Morality
A : Amicability

มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพนับถือซึ่งกันและกัน
มีความโปร่งใส รับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได้
คิดอย่างทบทวน รอบคอบ
มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มุง่ สาเร็จ
ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
มีความตระหนัก ตื่นตัว
ใช้นวัตกรรมอย่างใคร่ครวญ ไตร่ตรอง เลือกใช้เทคโนโลยี
แลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่ มกัน
มีความมุง่ มั่นที่จะบรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิต
มีคุณธรรม จริยธรรม
มีความเป็นกัลยาณมิตร
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R : Responsibility
T : Talent

มีความรับผิดชอบ
มีสติปัญญา ความสามารถ

สถาบันรัชต์ภาคย์ มีนโยบายในการจัดการศึกษาโดยมีภารกิจ หลักด้านการผลิตบัณฑิต การ
วิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยดาเนินการเปิดสอน
หลักสูตร ดังนี้
ปีการศึกษา 2538 เริ่มดาเนินการสอนในหลักสูต รบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และสาขาวิชาการตลาด และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยเปิดทั้งหลักสูตร 4 ปีและหลักสูตรต่อเนื่อง
และเปิดสอนทั้งภาคปกติและภาคสมทบ
ปีการศึกษา 2543 สถาบันได้ดาเนินการเปิดสอนเพิ่มเติมอีก 1 สาขาวิชา คือ หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง โดยเปิดสอนทั้ง
ภาคปกติและภาคสมทบ
ปีการศึกษา 2546 ได้เปิดดาเนินการเพิ่มเติมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ปีการศึกษา 2547 ได้ดาเนินการเปิดหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย จานวน
1 หลักสูตร คือ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด การจัดการ การบัญชี)
ปีการศึกษา 2548 สถาบันได้ดาเนินการจัดตัง้ คณะและเปิดหลั กสูตร 4 ปี และหลักสูตร
ต่อเนื่องภาคปกติและภาคสมทบ เพิ่มขึ้น คือ
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม
- คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ นโยบายสาธารณะ การบริหารการปกครอง
- บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ปีการศึกษา 2549 เปิดหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร คือ
- เปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการระบบคุณภาพการศึกษา
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- ปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การบริหารการปกครอง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นโยบายสาธารณะ การส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ปีการศึกษา 2550 ปรับปรุงหลักสูตร คือ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด การจัดการ การบัญชี การจัดการ
อุต สาหกรรม การเงินและการธนาคาร การท่องเที่ยวและโรงแรม การจัดการ
ธุรกิจอาหารและภัตตาคาร)
ปีการศึกษา 2551 เปิดหลักสูตร คือ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (ระบบการศึกษาทางไกล)
สาขาวิชาการตลาด (ระบบการศึกษาทางไกล)
สาขาวิชาการบัญชี (ระบบการศึกษาทางไกล)
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์เพื่อการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
ปีการศึกษา 2552 เปิดหลักสูตร คือ
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การจัดการภาครัฐแ ละภาคเอกชน (ระบบ
การศึกษาทางไกล)
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
1. มีความรูแ้ ละทักษะพืน้ ฐานในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี
2. มีความสา มารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์ คิดสั งเคราะห์ คิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
3. มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดี
4. มีคุณธรรม จริยธรรมในการดารงชีวติ และประกอบอาชีพ
5. มีทักษะพืน้ ฐานด้านการเพิ่มผลผลิต
6. มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
7. มีความสามารถในการบริหารจัดการและทางานเป็นทีมได้
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ตอนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาบุคลากร
สถาบันรัชต์ภาคย์
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากทรัพยากรบุคคลถือเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาองค์กร เพราะปัจจัยด้านบุคลากร
หรืออัตรากาลังเป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญในการ ชีข้ าดความสาเร็จในการทางานทุก องค์กร ดังนัน้ การ
พัฒนาบุคลากร จึงเป็น กลไกสาคัญที่จะเข้าไปขับเคลื่อนก ารดาเนินงานตามภารกิจหลักของ สถาบัน ให้
เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อก้าวไปสู่ สถาบัน แห่งการเรียนรู้ พัฒนาคนด้านวิชาชีพเพื่อ
เสริมสร้างสังคมคุณภาพ
การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร สถาบันรัชต์ภาคย์ จัดทาขึ้นอย่างเป็ นระบบโดย คานึงถึง
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะของแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 โครงสร้าง
องค์กร (Organization) วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ยุทธศาสตร์ (Strategy) เป้าประสงค์
(Goal) แผนงาน (Action Plan) นโยบายในการพัฒนาบุคลากร และระบบการบริหารงานบุคคล
(Human Resource Management)
ที่ใช้ก ารบริหารจัดการที่องิ สมรรถนะ (Competency Based
Management)บนพื้ นฐานของทั กษะ ความรู้ และความสามารถ เพื่อ ใหัเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยมี ระบบการบริหารผลการปฏิบัติ งาน (Performance Management) เป็นเครื่องมือสาคัญใน
การเชื่อมโยงกระบวนการบริหารงานบุคคลกับผ
ลการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาบุคลากร โดย
แผนพัฒนาบุคลากรของ สถาบัน นีส้ ามารถ ใช้เป็นกรอบทิศทางให้ สถาบัน คณะ และหน่วยงานได้นา
แนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติให้บรรลุผลได้ตามพันธกิจ
2. วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคลของสถาบันรัชต์ภาคย์
“บุคลากรมีสมรรถนะสูง ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล”
พันธกิจ

1.
2.
3.
4.

สรรหาบุคลากรที่มคี ุณภาพ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
รักษาบุคลากรให้คงอยู่ในองค์กร
ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรของ สถาบัน สอดรับกับวิสัยทัศน์ และ พันธกิ จในการบริหาร งาน
บุคลากรดังกล่าว ของสถาบัน บรรลุผลสาเร็จครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งในส่วนของ
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บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยมีจานวนที่เพียงพอ มีคุณภาพเหมาะสม มีสัดส่วนคุณวุฒิ
และตาแหน่งทางวิชาการอยู่ในระดับที่ได้มาตรฐานตามที่สานักงานคณะกรรมการกา รอุดมศึกษาและ
สถาบัน กาหนด รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตรงตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน ดังนัน้ สถาบันจึงได้กาหนดกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิด
หลักเกี่ยวกับ “การสรรหา การพัฒนา และการรักษา ใช้ประโยชน์ ” ไว้ดังนี้
1. วางแผนอัตรากาลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจ
2. กาหนดกระบวนการสรรหาบุคลากรเข้าสู่ตาแหน่งอย่างมีคุณภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
3. วางแผน ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มสี ัดส่วนคุณวุฒิและตาแหน่งทาง
วิชาการอยู่ในระดับที่ได้มาตรฐานตามที่ สกอ. และสถาบันกาหนด
4. วางแผน ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม เพื่อ
ความก้าวหน้าตามตาแหน่งงาน (Career Path) หรือวิชาชีพที่ครองอยู่
5. ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดอบรม /เข้าร่วมอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในสายงาน
และที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเอง
6. จัดระบบการ ประเมินผลที่มปี ระสิทธิภาพและดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อกาหนด
ค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่เหมาะสมกับภาระงาน สมรรถนะ และผล
การปฏิบัติงาน โดยยึดหลัก “No measurement , No Management”
7. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ที่เอือ้ ต่อการบริหารงานบุคคล เพื่อเป็นคู่มอื ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
8. ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิต และสวัสดิการที่ดีอันจะ
นาไปสู่ความจงรักภักดีตอ่ องค์กร

3. การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
เนื่องจากสถาบันรัชต์ภาคย์ มีศูนย์การศึกษานอก สถานที่ตั้ง ดังนัน้ ในการวางแผนเกี่ยวกับ
โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการ บุคลากร การจัดการศึกษา และ การบริหารงบประมาณของ
สถาบัน จาเป็น ที่สถาบัน จะต้องศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ เพื่อ ใช้ เป็นข้อมูล ประกอบการ
วางแผนเพื่อให้การปฏิบัติงานสาเร็จลุล่วงตามพันธ กิจ โดยมีการวิเคราะห์ สถานการณ์ ของสถาบัน
(SWOT Analysis) ไว้ดังนี้
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การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) สถาบันรัชต์ภาคย์
สถานการณ์
ด้าน
การบริหาร
จัดการ

ด้านบุคลากร

จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)

- สภาสถาบันได้แต่งตัง้ กรรมการสภา
ผู้ทรงคุณวุฒมิ าช่วยกากับดูแลนโยบายเฉพาะด้านของ
สถาบัน
- มีกระบวนการในการจัดทาแผนที่เปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมและบุคลากร มีความพึง
พอใจ
- มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการ
- มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากร
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
- มีงบประมาณจากหลายแหล่งและสามารถ ใช้เพื่อ
การพัฒนาบุคลากรได้
- มีกลไกการดาเนินการและปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่เด่นชัด
- มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์กรการเรียนรู้

- โครงสร้างและรูปแบบการบริหารงานของสถาบันใน
บางระดับ ที่มีศูนย์อยูต่ า่ งพื้นที่ ยังไม่ชัดเจนและไม่
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- การนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน
การวิจัยและการบริหารโดยมุ่งสร้างความเป็นเลิศทาง
วิชาการยังไม่เด่นชัด
- การประเมินผู้บริหารยังทาได้ไม่ครบทุกระดับ

สถานการณ์
ด้านการ
จัดการศึกษา

ด้านการบริหาร
งบประมาณ

- สัดส่วนของอาจารย์ประจาที่มวี ุฒปิ ริญญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอก ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์
- สัดส่วนของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งอาจารย์
ผศ. รศ.และ ศ. ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์
- ขาดบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อช่วยในการบริหาร
โดยเฉพาะด้านการเงิน
- บุคลากรสายสนับสนุนยังขาดขวัญกาลังใจ

จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)

- มีการกาหนดจุดเน้นที่ชัดเจนในสาขาที่สถาบัน
ต้องการสร้างความเข้มแข็ง
- มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีที่ครบถ้วนและ มีตัวอย่างแนว
ปฏิบัตทิ ี่ดี
- บัณฑิตมีทักษะวิชาชีพในเชิงปฏิบัตสิ ูง
- มีองค์กรนักศึกษาที่เข้มแข็งและมีความผูกพัน
อย่างต่อเนื่องกับศิษย์เก่า
- มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นสากล
- ใช้หลักการบริหารงบประมาณแบบมุง่ เน้น
ผลงานตามแผนงาน /โครงการ
- มีการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์และแผน
งบประมาณที่ชัดเจน
- มีการนางบประมาณผลประโยชน์จากศูนย์ต่างๆ

- การพัฒนาคุณลักษณะเสริมด้านต่างๆ เช่น
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ การกล้า
แสดงออกของนักศึกษายังไม่เพียงพอ
- ความร่วมมือกับภาคเอกชนและท้องถิ่น
ยังทาได้ไม่เต็มที่ เช่น ในเรื่องของการพัฒนา
หลักสูตร
- ขาดการวิจัยเชิงประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
- การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนยังทาได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ
- การจัดหางบประมาณจากแหล่งภายนอก ยัง
ดาเนินการได้ในปริมาณน้อย
- จานวนแหล่งให้บริการทางวิชาการระดับชาติซึ่ง
เป็นช่องทางหารายได้ยังไม่ครบทุกด้าน ที่เป็น
จุดเน้นของมหาวิทยาลัย
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มารวมไว้ที่สว่ นกลาง และบริหารในภาพรวม
- มีการติดตามประเมินผลการใช้จา่ ยงบประมาณ
ตามโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
- มีการใช้ทรัพยากรระหว่างหน่วยงานร่วมกัน
- มีนโยบายส่งเสริมการวิจัยโดยการสนับสนุน
งบประมาณจากภายในสถาบันในรูปของกองทุน
วิจัย

- คณาจารย์ยังมีส่วนร่วมในการบริการวิชาชีพใน
ระดับชาติและนานาชาตินอ้ ย
- ทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกยังมีจานวน
น้อย

สถานการณ์

โอกาส (Opportunity)

อุปสรรค (Threat)

ด้านการบริหาร
จัดการ

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งผลให้ มี
ความต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึน้
- การเปิดโอกาสให้อุดมศึกษาเป็นนิติบุคคล
ทาให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และ
สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการศึกษา ที่เข้มแข็งได้
- ตาม พรบ. มหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2548 ที่มี
การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการแยกเป็น
9 มหาวิทยาลัย ทาให้เกิดความคล่องตัว และมีความ
เป็นอิสระในการบริหารบุคลากรเพื่อการพัฒนาให้ตรง
ตามบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัยได้มากขึ้นโดยเฉพาะ
การตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชนใน
พื้นที่บริการ
- ค่านิยมของประชาชนที่ต้องการศึกษา ต่อในระดับ
ปริญญามีมากขึ้น

- การเปิดเสรีทางการศึกษาทาให้มีการแข่งขัน
สูง
- อัตราการเพิ่มของประชากรวัยเรียนมี
แนวโน้มลดลง
- ภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ต้องการแรงงาน
ที่มีคุณวุฒิต่ากว่าปริญญา
- เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ที่กาหนดจานวน
อาจารย์ปริญญาเอกไว้ค่อนข้างสูง มีผลกระทบ
ต่อสถาบันโดยเฉพาะ ในการจัดหาอาจารย์ให้ได้
ตามเกณฑ์

- นโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ
สนับสนุนการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพโดยเฉพาะ
สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- มีแหล่งงบประมาณภายนอกจากหลายหน่วยงานที่
ให้การสนับสนุนการทาวิจัย และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม
- ภาครัฐสนับสนุนบทบาทการให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคมและชุมชนในพื้นที่ให้บริการของ
สถาบันอุดมศึกษามากขึน้

- นโยบายการจากัดอัตรากาลังของบุคลากร
ภาครัฐที่ผ่านมา ทาให้ขาดแคลนบุคลากรใน
ขณะที่ภาระงานของมหาวิทยาลัยมีเพิ่มขึ้น
- เสถียรภาพของรัฐบาลและความผันผวน
ทางเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อการบริหาร
งบประมาณ

ด้านบุคลากร

ด้านการ
จัดการศึกษา
ด้านการบริหาร
งบประมาณ

- มีจานวนสถานศึกษาเพิ่มมากขึน้ ทาให้ มี
ผู้สาเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน
มาก และมี
การแข่งขันสูง
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4. สมรรถนะที่ต้องการสาหรับบุคลากรกลุ่มต่างๆ
การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพการปฏิบัติงานนั้น
ควรประกอบด้วย
องค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่
1. ความรู้ (Knowledge) คือ ความสามารถอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างถูกต้อง ชัดเจน
2. ทักษะ (Skill) คือ ความสามารถในการปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เกิดผลลัพธ์อันพึง
ประสงค์
3. อุปนิสัยในการทางาน (Attribute) คือ รูปแบบการแสดงออกหรือพฤติกรรมของบุคคลที่
สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติอยู่ ซึ่งการแสดงออกอันพึงประสงค์ได้นนั้ ขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการคือ
ค่านิยม แนวโน้มการแสดงออก และแรงจูงใจ
สถาบันกาหนดสมรรถนะหลัก (Core Competencies) ของบุคลากรแต่ละกลุ่ม ไว้ดังนี้
4.1 สมรรถนะหลักที่ตอ้ งการสาหรับบุคลากรสายสนับสนุน
- ความรูค้ วามสามารถในงาน
- ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการสารสนเทศได้
- การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความสามารถในการวางแผนและการวิเคราะห์งานที่ได้รับมอบหมาย
- การมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
- การเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าส่วนตน
4.2 สมรรถนะหลักที่ตอ้ งการสาหรับบุคลากรสายวิชาการ
- ความรูค้ วามสามารถในวิชาที่สอน
- การใช้สื่อสารสนเทศเพื่อการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
- ความสามารถในการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
- ทักษะในการเขียนตารา เอกสารคาสอนและการทาวิจัย
- การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การประยุกต์ใช้ตัวเลข
- ทักษะการแก้ปัญหา
- การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
- การทางานกับคนที่หลากหลาย/การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น
- การมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
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4.3 สมรรถนะที่ตอ้ งการสาหรับผูบ้ ริหาร
- ความสามารถในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและกาหนดแนวทางในการ
ดาเนินงาน
อย่างเหมาะสม
- ภาวะผู้นาและความสามารถในการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
- ความสามารถในการตัดสินใจ บนพืน้ ฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง
- การมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
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ส่วนที่ 3
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรประจาปี 2557
สถาบันรัชต์ภาคย์
ตามทิศทางการพัฒนาบุคลากรของสถาบันมุ่งการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร โดยใช้เครื่องมือ
บริหารจัดการยุคใหม่ การจัดการทรัพยากรที่ มีอยู่จากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการ ประกอบการ ประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
โดยการวิเคราะห์ SWOT เพื่อ ให้ทราบสภาวะที่แท้จริง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ใดขององค์กร
ที่สอดค ล้องและมีความเป็นไปได้ ที่จะบรรลุผล ตามที่องค์กรต้องการ ซึ่ งในส่วนของการบริหารงาน
บุคคล พบว่า สิ่งที่สถาบันควรเร่งดาเนินการ ได้แก่ การกาหนดอัตรากาลังรองรับในแต่ละหน่วยงาน
การเพิ่ม สัดส่วน คุณวุฒิ และ ตาแหน่งทางวิชาการให้อยู่ในระดับมาตรฐาน ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด การพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ที่จาเป็นในแต่ละตาแหน่งงาน รวมทั้งการส่งเสริมเรื่องขวัญและกาลังใจแก่บุคลากร โดยนาแนวคิดเรื่อง
ระบบสมรรถนะ (Competency System) เป็นเครื่องมือแป ลงกลยุทธ์ของสถาบัน ไปสู่การปฏิบัติและมี
การติดตามประเมินผล เพื่อ สามารถ บ่งชีค้ วามสาเร็จ ความล้มเหลวและปัญหาอุปสรรค์ในการ
ดาเนินงานตามแผน
ดังนัน้ เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร บรรลุวัตถุประสง ค์อย่างมี ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สถาบันได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรไว้ 3 ด้านคือ
1. การวางแผนอัตรากาลังและระบบการสรรหาบุคลากร
2. การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร
3. การพัฒนาค่าตอบแทน สวัสดิการ คุณภาพและความมั่นคงในชีวิตของบุคลากร
1. การวางแผนอัตรากาลังและระบบการสรรหาบุคลากร
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านบุคลากรของสถาบันรัชต์ภาคย์พบว่า ยังมีจานวนบุคลากรไม่
เพียงพอ ต่อการบริหารจัดการให้เป็นไปตามพันธกิจของ สถาบัน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
จากวิทยาลัยเป็นสถาบัน ประกอบกับนโยบายการจากัดอัตรากาลังบุคลากร ทาให้ขาดแคลนบุคลากร
ในขณะที่มีภาระงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งขณะนีอ้ ยู่ในระหว่างการขอจัดสรรอัตรากาลังเพิ่ม ดังนัน้ สถาบัน จึง
ได้กาหนดเป้าประสงค์ ตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย และมาตรการ วางแผนอัตรากาลังและระบบการสรร
หาบุคลากร ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ : การวางแผนอัตรากาลังและระบบการสรรหาบุคลากร
เป้าประสงค์
1. มีแผนความต้องการกาลังคนครอบคลุมทุกหน่วยงาน
2. มีระบบการสรรหาบุคลากรที่มปี ระสิทธิภาพสูง
3. มีฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานบุคคลที่ถูกต้องและทันเวลา
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. มีการกาหนดกรอบอัตรากาลังบุคลากรครบทุกตาแหน่งงาน
2. มีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี
3. มีการทบทวนแผนอัตรากาลังและแผนพัฒนาบุคลากรประจาทุกปี
4. มีกรอบ กาหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาบุคลากรเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม และโปร่งใส
5. มีจานวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท – เอก อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 คน
มาตรการ
1. มีการวางแผนกาลังคน ในเชิงรุกทั้งด้านปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
เป้าหมายการวางตาแหน่งของสถาบันในระยะ 4 ปีขา้ งหน้า ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพกาลังคนให้
เหมาะสมกับภาระงานที่มีอยู่ตามโครงสร้างองค์กรของสถาบัน
2. มีนโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากร
ที่มคี วามรู้ ความสามารถที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพันธกิจของสถาบัน
3. มีระบบฐานข้อมูล และระบบการติดตามเพื่อรายงานผลในเชิงรุกเกี่ยวกับสถิตแิ ละแนวโน้ม
กาลังคนของสถาบัน
โดยมีแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และแผนความต้องการบุคลากรที่จะดาเนินการเพื่อเพิ่ม
อัตรากาลังรองรับการเปิดหลักสูตร /สาขาวิชาใหม่และทดแทนอัตรา ว่าง และเพื่อพัฒนาระบบ
การสรรหาบุคลากรดังนี้
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1.1 โครงการ / กิจกรรมการวางแผนอัตรากาลังและระบบการสรรหาบุคลากร
โครงการ/กิจกรรม
1. กาหนดกรอบอัตรากาลังบุคลากร
2. การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
3. ทบทวนแผนอัตรากาลังและแผนพัฒนาบุคลากรประจาทุกปี
4. กาหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับ กระบวนการสรรหาบุคลากรเพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบัตดิ ้วยความถูกต้อง ยุติธรรม และโปร่งใส
5. เพิม่ การผลิตบุคลากรปริญญาโท – เอก

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
สานักอธิการบดี
ผู้บริหาร , บ.ค.
สถาบัน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

2. การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร
สถาบันรัชต์ภาคย์ ที่ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา โดยระบุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า ต้องการให้อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษามีคุณภาพ มีคุณวุฒทิ างการศึกษาเพิ่มขึน้ มีตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น และ
บุคลากรร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาโดยการฝึกอบรม สัมมนาดูงาน อย่างน้อย 2 ครั้ง/คน/ปี ซึ่งการ
พัฒนาทุกรูปแบบนั้นควรครอบคลุมถึงเรื่องของทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย โดยมีการกาหนดเป้าประสงค์ ตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย และมาตรการ
พัฒนา
ศักยภาพ สมรรถนะและความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรไว้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร
เป้าประสงค์ 1. บุคลากรมีแผนการพัฒนาตนเอง
2. เพิ่มสัดส่วนคุณวุฒิอาจารย์ประจาให้สูงขึ้น
3. สัดส่วนตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจาตรงตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
4. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะในการทางานเพิ่มขึน้
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. มีการจัดปฐมนิเทศให้กับบุคลากรใหม่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. การจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการศึกษาต่อแก่บุคลากรทั้ง สายวิชาการ
และสายสนับสนุน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 500,000 บาท
3. กาหนดการจัดอบรมเทคนิคและหลักเกณฑ์ในการขอตาแหน่งทางวิชาการ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
4. กาหนดการอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ และสมรรถนะที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างน้อย คนละ 1 ครั้ง / ปี
5. มีการฝึกอบรมเตรียมผู้บริหารรุน่ ใหม่อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
6. มีการนาระบบ เทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานทั้งด้านการให้บริการ การ
จัด การเรียนการสอน และ การบริหารจัดการ มาใช้ ภายในปีการศึกษา 2556
มาตรการ
1. วางแนวทางปฏิบัติในการเริ่มต้นงานของบุคลากร เพื่อสร้างความพร้อมในการเป็น
สมาชิกใหม่ ขององค์กรแล ะสามารถวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง
ในลาดับต่อไป
2. กาหนดให้บุคลากรจัดทาแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan) และ
ให้มรี ะบบติดตามการดาเนินการตามแผนเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
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3. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ โดยมีการกาหนด
แผนการพัฒนาและเป้าหมายที่ชัดเจน
4. กาหนดสมรรถนะที่พึงประสงค์ของบุคลากรในแต่ละตาแหน่งงานเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
6. พัฒนาภาวะผู้นาและควา มสามารถในการบริหารจัดการในระดับสูงทั้งในด้าน
การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานวิชาการ
โดยมีแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แผนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาต่อ แผนพัฒนา
ตาแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ และแผนการฝึกอบรม /สัมมนา/ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพ และสมรรถนะของบุคลากร ดังนี้
2.1 โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ และความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
บุคลากร
โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1. การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
2. การจัดสรรงบประมาณ และแสวงหาทุนเพื่อ
สนับสนุนการศึกษาต่อแก่บุคลากรทั้ง สาย
วิชาการและสายสนับสนุน
6. การจัดอบรมเทคนิคและหลักเกณฑ์ในการขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ
4. การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ
และสมรรถนะที่จาเป็นต่อการปฏิบัตงิ าน
5. โครงการเตรียมผูบ้ ริหารรุ่นใหม่
6. การ นาระบบเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการ
ปฏิบัตงิ านทั้งด้านการให้บริการ การจัด การเรียน
การสอน และ การบริหารจัดการ

สานักอธิการบดี
สานักอธิการบดี

สานักวิชาการ
ทุกหน่วยงานในสังกัด
หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด
ทุกหน่วยงาน

การพัฒนา สวัสดิการ คุณภาพและความมั่นคงในชีวติ ของบุคลากร
การบริหารจัดการด้านงานบุคลากรมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส รรหา พัฒนา และธารงรักษา
บุคลากร ที่มคี ุณภาพให้คงอยู่กับองค์กรตลอดไป จึงจาเป็นต้องอาศัยมาตรการในการจูงใจ เพื่อรักษา
ไว้ซึ่งบุคลากรที่มคี วามรูค้ วามสามารถโดยผ่านกระบวนการพัฒนาสวั สดิการที่สามารถแข่งขันกับ
องค์กรภายนอกได้ นอกจากนั้น ยังต้องมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผลสาเร็จของงาน
อย่างโปร่งใส และเป็นระบบเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจ ตลอดจนการสร้างบรรยากาศในการทางานที่
ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรที่มีความรูค้ วามสามารถ ได้รับการยกย่อง ให้เกียรติ เป็นที่ยอมรับใน
คุณค่าและความสามารถ ทั้งในด้านการมีส่วนร่วม ความก้าวหน้า และความมั่นคงในการทางาน ซึ่ง
จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บุคลากรได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย สถาบันฯได้กาหนดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และมาตรการ การพัฒนา สวัสดิการ คุณภาพและความมั่นคงในชีวติ ของ
บุคลากรไว้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนา สวัสดิการ คุณภาพและความมั่นคงในชีวติ ของบุคลากร
เป้าประสงค์
1. มีสวัสดิการของบุคลากรที่เหมาะสม
2. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม
3. บุคลากรมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ได้กาหนดจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความรักสามัคคีของบุคลากร
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
มาตรการ
1. ทบทวนและพัฒนา สวั สดิการ และสิทธิประโยชน์เกือ้ กูล ของบุคลากรทุกประเภทให้
สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในสาขาที่เป็นภารกิจหลักและสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของสถาบัน
2. พัฒนาระบบความก้าวหน้าในวิชา ชีพของบุคลากร เพื่อเทียบเคียงกับ สถาบัน อื่นใน
ระดับเดียวกัน
3. กาหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการจัดสวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวก
ต่างๆ ที่เหมาะสมเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่ใช่ส วัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย โดย
พิจารณาให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและสถานภาพของสถาบัน
4. สร้างระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผลสาเร็จของงานอย่างโปร่งใส เป็น
ธรรม
5. จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกด้านตามระบบการประเมินที่กาหนดไว้
พร้อมทั้ งมีการนาผลการประเมินไปใช้จริงเพื่อการพัฒนาบุคล
ากร การให้
ผลตอบแทนที่ยุติธรรม และการสร้างความเจริญก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่งานของ
บุคลากรแต่ละคน
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โดยสถาบันมีแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรดังนี้
3.1 โครงการ / กิจกรรม สวัสดิการ คุณภาพและความมั่นคงในชีวติ ของบุคลากร
โครงการ/กิจกรรม
1. จัดกิจกรรมนัทนาการเพื่อสร้างความรัก
สามัคคีของบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ
ทุกหน่วยงานในสังกัด

~ 24 ~
ส่วนที่ 4
การนาแผนพัฒนาบุคลากรสู่การปฏิบัติ
การนาแผนพัฒนาบุคลากรสถาบันรัชต์ภาคย์สู่การปฏิบัติ
การนาแผนพัฒนาบุคลากรไปดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดถือเป็นขั้นตอนสาคัญ ซึ่ง
ต้องเกิดจากความร่วมมือจากทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกคนใน สถาบัน ดังนัน้ เพื่อให้แผนพัฒนา
บุคลากรมีความสอดคล้องกันในระดับนโยบายจนถึ
งระดับปฏิบัติการ ตลอดจนมีแนวทาง
การดาเนินงานที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน ควรดาเนินการดังนี้
1. การบริหาร
1.1 ระดับนโยบาย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของ สถาบัน
เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลนโยบายที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของ สถาบัน พิจารณา
กาหนดนโยบายเสนอความเห็นก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริหาร
สถาบัน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
1.2 ระดับ ขับเคลื่อนแผน มีคณะ/หน่วยงาน ทาหน้าที่ในการนานโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า และนาเสนอข้อแนะนา รวมทั้งปัญหา
อุ ปสรรคในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ของสถาบัน
1.3 ระดับปฏิบัติการ ประกอบด้วย บุคลากรของสถาบันทุกคน จะต้องรับทราบนโยบาย
การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร และนาไปปฏิบัติในส่วนที่ตนมีความเกี่ยวข้อง
2. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2556 – 2560) ในระดับต่างๆ ดังนี้
2.1 ระดับสถาบัน เพื่อให้มกี ารบูรณาการแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2556 – 2560) และ
แผนยุทธศาสตร์สถาบัน และนาไปกาหนดเป็นกรอบของแผนยุทธศาสตร์ สถาบัน และคณะ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบ ประมาณ และดูแลรับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในภาพรวมเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
2.2 ระดับคณะ /หน่วยงาน เพื่อให้มีการ ขับเคลื่อน แผนไปสู่การปฏิบัติในระดับคณะ /
หน่วยงาน โดยผลักดันให้นโยบายการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศา สตร์
ของคณะ/หน่วยงาน รวมทั้งเป้าหมาย มาตรการ และแนวทางไปดาเนินการจัดทาโครงการ /กิจกรรม
เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และการมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมที่สถาบันดาเนินการในภาพรวม
2.3 ระดับบุคคล ให้คณะ /หน่วยงานนาตัวชี้วัดของแผนพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับตัว
บุคคลไปกาหนดในกรอบ การประเมินผลระดับบุคคล เพื่อวัดผลงานระดับบุคคลและนาไปสู่การเป็น
ส่วนหนึ่งของการพิจารณาความดีความชอบระดับบุคคล หรือการต่อสัญญาจ้างต่อไป
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แนวทางการติดตามประเมินผล
1. แต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของ สถาบัน ทาหน้าที่กากับติดตามการดาเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ประจาปี
2. มีการประเมินผลตามเป้าหมายรายยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาบุคลากร
3. ให้ สถาบัน และคณะ /หน่วยงานนาแผนพัฒนาบุคลากรของ สถาบัน ไปบูรณาการร่วมกับ
การจัดทาแผนปฏิบัติประจาปีของสถาบันและแผนปฏิบัติประจาปีของคณะ/หน่วยงาน
4. นาตัวชี้วัดในแผนพัฒนาบุคลากรไปกาหนดเป็ นส่วนหนึ่งในการ ประเมิน การทางาน
รายบุคคล
5. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสาหรับการประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงานในระดับ
ปฏิบัติการ ตามระยะเวลาที่กาหนดให้มีการประเมินแผนฯ เพื่อนาผลการประเมินมา
ปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
6. ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร สถาบัน เพื่อติดตามค วามก้าวหน้าในการดาเนินงานและ
ปรับปรุงแผนฯ

