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ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนา

อาจารย 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย 

ตัวบงช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 การบริหารของคณะ

เพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตาม

พันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณ

ของคณะ 

เกณฑมาตรฐาน ขอท่ี 6 

การกํากับตดิตามผลการ 

ดําเนินงานตามแผนการบริหาร 

และแผนพัฒนาบุคลากรสาย 

วิชาการและสายสนับสนุน 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 การบริหารของสถาบัน

เพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตาม       

พันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณ 

ของสถาบัน 

เกณฑมาตรฐาน ขอท่ี 6 

การกํากับตดิตามผลการ 

ดําเนินงานตามแผนการบริหาร 

และแผนพัฒนาบุคลากรสาย 

วิชาการและสายสนับสนุน 

การบริหารและพฒันาบคุลากร ตามเกณฑ สกอ. 
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ระดับหลักสูตร 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

ขอมูลประกอบการรายงานผลการดําเนินงาน  

1. การรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร 

2. การบริหารอาจารย 

3. การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

หมายเหตุ : ตองอธิบายผลการดําเนินงานที่แสดงถึง 

1. ระบบและกลไก                                     2. การนําไปสูการปฏิบัติ  

3. การประเมินกระบวนการ                          4. การปรับปรุงตามผลการประเมิน  

5. แนวปฏิบัติที่ดี 
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ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 

 

ขอมูลประกอบการรายงานผลการดําเนินงาน  

1. รอยละอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 

2. รอยละอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงทางวิชาการ 

3. ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

4. จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI 

และ SCOPUS ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 

ขอมูลประกอบการรายงานผลการดําเนินงาน  

1. อัตราการคงอยูของอาจารย 

2. ความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร  

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 
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ระดับคณะ/สถาบัน 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ  

 กลุมสถาบันและเอกลักษณของสถาบัน  

 
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  

ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน 

และเอกลักษณของคณะ/สถาบัน 

เกณฑมาตรฐาน ขอที่ 6 

การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย 

วิชาการและสายสนับสนุน 
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     ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน จําเปนตองมีการบริหารและพัฒนาบุคลากรอยางเหมาะสมเชนเดียวกับ

สายผูสอน ดังน้ัน จึงตองมีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคลองกับพันธกิจและเปาหมายของ

มหาวิทยาลัย 

คําอธิบายตัวบงชี้  : 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบการพัฒนาบุคลากร (ระดับสํานัก สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย) 
 

เกณฑมาตรฐาน  :  

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทีม่ีการวิเคราะหขอมลูเชิงประจักษ 

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 

3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดีและสรางขวัญ และกําลังใจใหบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4. มีระบบการติดตามใหบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในปฏิบัติงานที่เก่ียวของ 

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคมุใหถือปฏิบัติ 

 6. มีการประเมินผลความสาํเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
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จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. สงเสริมสนับสนุนและใหความรูแกคณะและอาจารยบริหารหลักสูตร จัดทําตนทุนตอหนวยในระดับ

หลักสูตรเพื่อวิเคราะหความคุมคาในการบริหารหลักสูตร และประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต 

 2. การจัดการความรูตามระบบ  ควรมีการอบรมและใหความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูเพิ่มเติมแก

บุคลากร  และกํากับติดตามใหทุกหนวยงานไดดําเนินการตามแผนที่วางไวอยูครบถวน   

 3. ควรพัฒนาระบบจัดทํา แผนบริหารบุคลากรใหครอบคลุมทุกเร่ือง  คือ  

  - กรอบอัตรากําลังและความตองการบุคลากร 

   - การสรรหาบุคลากร  

   - การดูแลและสงเสริมดานสวัสดิการ 

  - การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

   - การใชศักยภาพหลังเกษียณเวลาราชการ 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

สรุปภาพรวม จุดเดน แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแกไข 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
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ราง แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2559 - 2562 

1. บทนํา 

    1.1 กรอบแนวคิดและเนื้อหาในการจัดทําแผน 

    1.2 ขอมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

           -สถานภาพปจจุบัน  

           -โครงสรางการแบงสวนราชการ  

           -วิสัยทัศนพันธกิจ  

           -ประเด็นยุทธศาสตร  

           -สมรรถนะบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

           -ขอมูลพ้ืนฐานที่เก่ียวของกับการพัฒนาบุคลากร   
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2. นโยบายและระบบที่เกี่ยวของกับการบริหารบุคลากร  

    2.1 การประกันคุณภาพการศึกษา 

    2.2 นโยบายดานการบริหารงานบุคคล 

    2.3 ระบบการบริหารงานบุคคล 

    2.4 โครงสรางองคกร 

    2.5 หนวยงานและภารกิจในความรับผิดชอบ 

3. การวิเคราะหความตองการอัตรากําลังและแผนอัตรากําลัง 

   3.1 การวิเคราะหอัตรากําลัง 

   3.2 หลักเกณฑ ขั้นตอน วิธีการในการวิเคราะหอัตรากําลัง 

   3.3 หลักทฤษฎีหรือเทคนิคที่ใชในการวิเคราะหอัตรากําลัง 

   3.4 ผลการวิเคราะหและการกําหนดแผนอัตรากําลัง 

   3.5 ระบบการสรรหา 
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  4. การพัฒนาบุคคลบุคลากร 

     4.1 บทนํา (ความเปนมาและความสําคัญ) 

     4.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 

     4.3 เปาหมายการพัฒนาบุคลากร 

     4.4 แผนพัฒนาบุคลากร 

5. ระบบคาตอบแทนและสวัสดิการ 

    5.1 ระบบคาตอบแทน 

    5.2 ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน 

6. ระบบการประเมิน 

    6.1 การประเมินตอสัญญาจาง 

    6.2การประเมินเลื่อนคาจาง 
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7. ระบบความกาวหนาในสายวิชาชีพ 

   7.1 ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

   7.2 ลูกจางประจํา 

   7.3 พนักงานมหาวิทยาลัย 

   7.4 พนักงานราชการ 

   7.5 ลูกจางชั่วคราวรายเดือน 

8. การรักษาไวและเกษียณ 

   8.1 บทนํา (หลักการ ความสําคัญ) 

   8.2 วิธีการดําเนินการ 

   8.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

   8.4 การเกษียณอายุราชการและสิทธิประโยชนที่ขาราชการพึงได 

        เม่ือพนจากราชการโดยไมมีความผิด 

   8.5 การเตรียมทดแทนอัตราเกษียณ 
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แผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  

1. วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   1.1 วิสัยทัศนการพัฒนาบุคลากร 

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมุงพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความรู 

ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสูวิสัยทัศน และ

กาวทันการเปลี่ยนแปลงตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีอยางมีประสิทธิภาพ 

  1.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 

      มหาวิทยาลัยกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร ประกอบดวย 7 

ประเด็นยุทธศาสตร ซ่ึงมีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด และกลยุทธ ดังตารางท่ี 1 

และมีเปาหมายการพัฒนาบุคลากรดังแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด และกลยุทธ 

             การพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ประเด็น

ยุทธศาสตร 

เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 

กลุม 

เปาหมาย 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

1. การเสริมสราง 

   สมรรถนะและ 

   ทักษะการปฏิบัติ 

   งานใหแก 

   บุคลากร 

1.1 บุคลากรสายวิชาการ 

     มี ส ม ร ร ถ น ะ แ ล ะ 

     ทักษะในวิ ชา ชีพที่ 

     เหมาะสมตามสาย 

     งานและตอบสนอง 

     ตอยุทธศาสตรของ 

     มหาวิทยาลัย 

บุคลากรสาย

วิชาการ 

1.1.1 รอยละของบุคลากรสาย 

        วิชาการไดรับการพัฒนา 

        สมรรถนะและทักษะดาน 

        การเรียนการสอน 

1.1.2 รอยละบุคลากรสายวิชาการ 

        ที่ไดรับการพัฒนาทักษะ 

        การวิจัยและการบริการ 

        วิชาการ 

1.1.3 รอยละอาจารยประจําที่เขา 

        รวมประชุมวิชาการหรือ 

        นําเสนอผลงานวิชาการ 

        ทั้งในและตางประเทศ 

สนับสนุนและสงเสริม 

ใหบุคลากรสายวิชาการ

ไ ด รั บ ก า ร พั ฒ น า

สมรรถนะและทักษะ

ดานการเรียนการสอน 

การวิจัย และการบริการ

วิชาการแกสังคม 
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ตารางที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด และกลยุทธ 

             การพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตอ) 

ประเด็น

ยุทธศาสตร 

เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 

กลุม 

เปาหมาย 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

1.1.4 ระดับความพึ งพอใจของ 

        นักศึ กษาตอคุณภาพการ 

        สอนของอาจารย และสิ่ ง 

        สนับสนุนการเรียนรู 

1.2 พัฒนาบุคลากรสาย 

     สนับสนุนวิชาการให 

     มีสมรรถนะและ 

     ทักษะในวิชาชีพใน 

     การปฏิบัติงานที่ตอบ 

     สนองตอยุทธศาสตร  

     ของมหาวิทยาลัย 

บุคลากรสาย

สนับสนุน 

1.2.1 ร อ ย ล ะ บุ ค ล า ก ร ส า ย 

        สนับสนุน ไดรับการพัฒนา 

        สมรรถนะและทักษะวิชาชีพ 

1.2.2 รอยละของคูมือการปฏิบัติ 

        งานของหนวยงานสนับสนุน 

        วิชาการ 

สนับสนุนและสงเสริม 

ใหบุคลากรสายสนับสนุน

ไ ด รั บ ก า ร พั ฒ น า

สมรรถนะและทักษะ

วิชาชีพ การวิ จัย การ

ใ ห บ ริ ก า ร  แ ล ะ ก า ร

ส ร า ง ส ร ร ค ผ ล ง า น ที่

สอดคลองกับวิชาชีพ 
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ตารางที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด และกลยุทธ 

             การพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตอ) 

ประเด็น

ยุทธศาสตร 

เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 

กลุม 

เปาหมาย 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

1.2.3 รอยละบุคลากรสาย   

        สนับสนุนที่มีผลงานหรือ  

        นวัตกรรมทางวิชาชีพ 

1.2.4 รอยละบุคลากรสาย 

        สนับสนุนไดรับการพัฒนา 

        ความรูและทักษะการวิจัย 

        และงานสรางสรรค 

1.2.5 รอยละความพึงพอใจของ 

        ผูใชบริการตอหนวยงาน 

        สนับสนุน 

1.2.6 รอยละความพงึพอใจของ 

        ผูรับบริการตอหนวยงาน 

        สนับสนุน 
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ตารางที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด และกลยุทธ 

             การพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตอ) 

ประเด็น

ยุทธศาสตร 

เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 

กลุม 

เปาหมาย 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

2.การวางแผน 

  อัตรากําลังและ 

  การสรางความ 

  มั่นคงในวิชาชีพ 

2.1 สงเสริมใหบุคลากร 

     มีความมั่นคงในการ 

     ทํางาน 

บุคลากรสาย

วิชาการและ

สายสนับสนุน 

2.1.1 รอยละของอาจารยประจํา 

        ท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือ 

        เทียบเทาตออาจารยประจํา 

2.1.2 รอยละอาจารยท่ีดํารง 

       ตําแหนงทางวิชาการ 

2.1.3 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ี 

       ไดรับความกาวหนาตามสายงาน 

สนับสนุนและสงเสริมให

บุคลากรมีความกาวหนา

และม่ันคงทางวิชาชีพตาม

สายงาน 

2.2 ปรับโครงสรางและ 

     อัตรากําลังให 

     เหมาะสมกับภารกิจ 

     และทิศทางการ 

     พัฒนามหาวิทยาลัย 

บุคลากรสาย

วิชาการและ

สายสนับสนุน 

2.2.1 ระดับความสําเร็จของ 

       การปรับปรุงโครงสราง 

       และกรอบอัตรากําลัง 

สงเสริมการทบทวนและ

ปรับโครงสรางอัตรา 

กําลังท่ีเหมาะสม 

2.3 การพัฒนาระบบการ 

     สรรหาบุคลากรท่ี 

     เหมาะสมกับภารกิจ 

     และทิศทางการ 

     พัฒนามหาวิทยาลัย 

บุคลากรสาย

วิชาการและ

สายสนับสนุน 

2.3.1 ระดับความสําเร็จของแผนความ

ตองการอัตรากําลังสายวิชาการและ

สายสนับสนุน ท่ีสอดคล องกับ ทิศ

ทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

พัฒนาระบบการสรรหา

บุคลากร ท่ี เหมาะสมกับ

ภารกิ จและ ทิศทางของ

มหาวิทยาลัย 
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ตารางที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด และกลยุทธ 

             การพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตอ) 

ประเด็น

ยุทธศาสตร 

เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 

กลุม 

เปาหมาย 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

3. การเสริมสราง 

   คุณธรรมและ 

   จริยธรรมใหแก 

   บุคลากร 

3.1 บุคลากรมีคุณธรรม 

     จริยธรรมและปฏิบัติ 

     ตามจรรยาบรรณ 

     วิชาชีพ 

บุคลากรสาย

วิชาการและ

สายสนับสนุน 

3.1.1 ระดับความสําเรจ็ของการ 

        ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

        วิชาชีพคณาจารย  

ส ง เ ส ริ ม ใ ห บุ ค ล า ก ร 

มี คุณธรรมจริ ย ธ ร รม 

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 
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ตารางที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด และกลยุทธ 

             การพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตอ) 

ประเด็น

ยุทธศาสตร 

เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 

กลุม 

เปาหมาย 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

4. การพัฒนาผู 

   บริหารของ 

   มหาวิทยาลยั 

   ทุกระดับใหเปน 

   ผูนําการบริหาร 

   มหาวิทยาลยัใน 

   ยุคใหมที่กาวทัน 

   การเปลี่ยนแปลง 

4.1 ผูบริหารทุกระดับ 

     ไดรับการพัฒนา 

     ทักษะการบริหาร 

ผูบริหาร

หนวยงาน

ภายใน

มหาวิทยาลัย 

4.1.1 รอยละผูบริหารไดรับการ 

        พัฒนาทักษะการบริหาร 

สงเสริมและสนับสนุนให

ผูบริหารทุกระดับไดรับ

การพัฒนาทักษะการ

บริหารงาน 

5. การพัฒนา 

   มหาวิทยาลัยสู 

   องคกรการเรียนรู 

5.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

     สกลนครเปนองคกร 

     แหงการเรียนรู  

บุคลากรสาย

วิชาการและ

สายสนับสนุน 

5.1.1 ระดับความสําเรจ็ของการ 

        บริหารจัดการความรู 

5.1.2 รอยละของหนวยงานระดับ 

       คณะ สํานัก สถาบันที่มีการ 

       บริหารจัดการความรู 

สงเสริมและสนับสนุนให

หนวยงานนํากระบวน 

การจัดการความรูมาใช

ในการบริหารงานอยาง

ตอเน่ือง 
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ตารางที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด และกลยุทธ 

             การพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตอ) 

ประเด็น

ยุทธศาสตร 

เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 

กลุม 

เปาหมาย 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

6. การพัฒนาระบบ 

   สรางแรงจูงใจ 

   เพื่อรักษา 

   บุคลากรที่มี 

   คุณภาพสูงไวกับ 

   หนวยงาน 

6.1 มหาวิทยาลัยมีระบบ 

     สรางแรงจูงใจที่มี 

     ประสิทธิภาพในการ 

     รักษาบุคลากรที่มี 

     สมรรถนะสูงไวกับ 

     หนวยงาน 

บุคลากรสาย

วิชาการและ

สายสนับสนุน 

6.1.1 อัตราคงอยูของบุคลากร พัฒนาระบบและกลไกการ

บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ

พัฒนาและธํารงรักษาไวให

บุคลากรมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

7. การสงเสริม 

   คุณภาพชีวิตของ 

   บุคลากร 

7.1 การจัดสวัสดิการ 

     ที่เหมาะสมแก 

     บุคลากร 

บุคลากรสาย

วิชาการและ

สายสนับสนุน 

7.1.1 ระดับความสําเรจ็ของ 

        แผนการใหสวัสดิการของ 

        บุคลากร 

7.1.2 ระดับความพึงพอใจของ 

       ขาราชการและผูปฏิบัติ 

       งานตอสภาพแวดลอม 

       การทํางานและระบบ 

       สวัสดิการ 

สงเสริมการจัดสวัสดิการที่

เหมาะสมแกบุคลากรทุก

สายงาน 
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ตารางที่ 2 เปาหมายการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค 
ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย 

2559 
ผูรับผิดชอบ 

1. การเสริมสรางสมรรถนะและทักษะการปฏิบัติงานใหแกบุคลากร 

1.1 บุคลากรสายวิชาการมี 

     สมรรถนะและทักษะใน 

     วิชาชีพที่เหมาะสมตาม 

     สายงานและตอบสนอง 

     ตอยุทธศาสตรของ 

     มหาวิทยาลัย 

1.1.1 รอยละของบุคลากรสายวิชาการไดรับ 

       การพัฒนาสมรรถนะและทักษะดาน 

       การเรียนการสอน 

รอยละ 60 ทุกคณะ/ บัณฑิตวิทยาลัย/

สํานักสงเสริมฯ 

1.1.2 รอยละบุคลากรสายวิชาการที่ ไดรับ 

       การพัฒนาทักษะการวิจัยและการบริการ 

       วิชาการ 

รอยละ 30 ทุกคณะ/ บัณฑิตวิทยาลัย/

สถาบันวิจัยฯ 

1.1.3 รอยละอาจารยประจําที่เขารวมประชุม 

       วิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งใน 

       และตางประเทศ 

รอยละ 10 ทุกคณะ/ บัณฑิตวิทยาลัย/

สถาบันวิจัยฯ 

1.1.4 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ 

       คุณภาพการสอนของอาจา รย แล ะ 

      สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ระดับ 3 ทุกคณะ/สํานักสงเสริมฯ 
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ตารางที่ 2 เปาหมายการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค 
ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย 

2559 
ผูรับผิดชอบ 

1. การเสริมสรางสมรรถนะและทักษะการปฏิบัติงานใหแกบุคลากร 

1.2 พัฒนาบุคลากรสาย 

     สนับสนุนวิชาการใหมี 

     สมรรถนะและทักษะใน 

     วิชาชีพในการปฏิบัติงาน 

     ที่ตอบสนองตอ 

     ยุทธศาสตรของ 

     มหาวิทยาลัย 

1.2.1 รอยละบุคลากรสายสนับสนุน ไดรับการ 

       พัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพ 

รอยละ 50 ทุกหนวยงาน/กองนโยบาย

และแผน 

1.2.2 รอยละของคูมอืการปฏิบัติงานของ 

        หนวยงานสนับสนุนวิชาการ 

รอยละ 1 ทุกหนวยงาน/กองนโยบาย

และแผน 

1.2.3 รอยละบุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลงาน 

        หรือนวัตกรรมทางวิชาชีพ 

รอยละ 10  ทุกหนวยงาน 

1.2.4 รอยละบุคลากรสายสนับสนุนไดรับการ 

        พัฒนาความรูและทักษะการวิจัย 

รอยละ 30 ทุกหนวยงาน/สถาบันวิจัยฯ 

1.2.5 รอยละบุคลากรสายสนับสนุนที่นําความรู 

         และทักษะที่ไดจากการพฒันามาใชใน 

         การปฏิบัติหนาที ่

รอยละ 60  

 

ทุกหนวยงาน 

1.2.6 รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการตอ 

       หนวยงานสนับสนุน 

รอยละ 80 ทุกหนวยงาน/ประกันคุณภาพ

การศึกษา 
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ตารางที่ 2 เปาหมายการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค 
ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย 

2559 
ผูรับผิดชอบ 

2. การวางแผนอัตรากําลังและการสรางความมั่นคงในอาชีพ 

2.1 สงเสริมใหบุคลากรมีความ 

     มั่นคงในการทํางาน 

2.1.1 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญา 

        เอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 

รอยละ 15 สํ า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี / 

งานบริหารบุคคลและนิติการ 

2.1.2 รอยละอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ รอยละ 20 งานบริหารบุคคลและนิติการ 

2.1.3 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับ 

        ความกาวหนาตามสายงาน 

5 คน ทุกหน วยงาน /งานบริหาร

บุคคลและนิติการ 

2.2 ปรับโครงสรางและอัตรา 

     กําลังใหเหมาะสมกับ 

     ภารกิจและทิศทางการ 

     พัฒนามหาวิทยาลัย 

2.2.1 ระดับความสําเรจ็ของการปรับปรุง 

        โครงสรางและกรอบอัตรากําลัง 

ระดับ 3 งานบริหารบุคคลและนิติการ/ 

สํานักสงเสริมฯ/กองนโยบาย

และแผน 

2.3 การพัฒนาระบบการสรร 

     หาบุคลากรที่เหมาะสมกับ 

     ภารกิจและทิศทางการ 

     พัฒนามหาวิทยาลัย 

2.3.1 ระดับความสําเรจ็ของแผนความตองการ 

       อัตรากําลังสายวิชาการและสายสนับสนุน 

       ที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนา 

       มหาวิทยาลัย 

ระดับ 3 กองนโยบายและแผน 
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ตารางที่ 2 เปาหมายการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค 
ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย 

2559 
ผูรับผิดชอบ 

3. การเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหแกบุคลากร 

3.1 บุคลากรมีคุณธรรม 

     จริยธรรมและปฏิบัติตาม 

     จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.1.1 ระดับความสําเรจ็ของการปฏิบัติตาม 

        จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย  

ระดับ 3 สํานักสงเสริมฯ 

4. การพัฒนาผูบริหารของมหาวิทยาลัยทุกระดับใหเปนผูนําการบริหารมหาวิทยาลัยในยุคใหมท่ีกาวทันการเปลี่ยนแปลง 

4.1 ผูบริหารทุกระดับไดรับ 

     การพัฒนาทักษะการ 

     บริหาร 

4.1.1 รอยละผูบริหารไดรับการพัฒนาทักษะ 

        การบริหาร 

รอยละ 50 งานบริหารบุคคลและนิติการ/

งานบริหารทั่วไป/กองนโยบาย

และแผน 
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ตารางที่ 2 เปาหมายการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค 
ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย 

2559 
ผูรับผิดชอบ 

5. การพัฒนามหาวิทยาลัยสูองคกรการเรียนรู 

5.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

       สกลนคร เป นอ งค ก ร 

       แหงการเรียนรู  

5.1.1 ระดับความสําเรจ็ของการบริหารจัดการ 

       ความรู 

ระดับ 3 ทุกหนวยงาน/กองนโยบาย

และแผน 

5.1.2 รอยละของหนวยงานระดับคณะ สํานัก 

        สถาบันที่มีการบริหารจัดการความรู 

รอยละ 80 ทุกหนวยงาน/กองนโยบาย

และแผน 

6. การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสูงไวกับหนวยงาน 

6.1 มหาวิทยาลัยมีระบบสราง 

     แรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพ 

     ในการรักษาบุคลากรที่มี 

     สมรรถนะสูงไวกับ 

     หนวยงาน 

6.1.1 อัตราคงอยูของบุคลากร 700 คน ทุกหน วยงาน /งานบริหาร

บุ ค ค ล แ ล ะ นิ ติ ก า ร / ก อ ง

นโยบายและแผน 
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ตารางที่ 2 เปาหมายการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

ประเด็นยุทธศาสตร/

เปาประสงค 
ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย 

2559 
ผูรับผิดชอบ 

7. การสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

7.1 การจัดสวัสดิการที่ 

     เหมาะสมแกบุคลากร 

7.1.1 ระดับความสําเรจ็ของแผนการใหสวัสดิการ 

        ของบุคลากร 

ระดับ 3 งานบริหารบุคคลและนิติการ/ 

งานบริหารทั่วไป 

7.1.2 ระดับความพึงพอใจของขาราชการและ 

        ผูปฏิบัติงานตอสภาพแวดลอมการทํางาน 

        และระบบสวัสดิการ 

ระดับ 3 ทุกหน วยงาน /งานบริหาร

บุคคลและ 

นิติการ 
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โครงการ/กิจกรรมเพ่ือรองรับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

โครงการเพ่ือรองรับการพัฒนาบุคลากร 

1. โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ เพ่ือรองรับการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

    สกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบดวยโครงการตามยุทธศาสตร 

    การพัฒนาบุคลากร 7 ประเด็นยุทธศาสตร รวมท้ังสิ้น 124 โครงการ รายละเอียด 

    แสดงในตารางท่ี 4 ดังนี้ 
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โครงการ/กิจกรรมเพ่ือรองรับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

     ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางสมรรถนะและทักษะการปฏิบัติงานใหแก

บุคลากรมีจํานวนโครงการ/กิจกรรม ท้ังสิ้น 83 โครงการ 

     ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การวางแผนอัตรากําลังและการสรางความม่ันคงในวิชาชีพ   

มีจํานวนโครงการ/กิจกรรม ท้ังสิ้น 15 โครงการ 

     ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมใหแกบุคลากร  

มีจํานวนโครงการ/กิจกรรม ท้ังสิ้น 7 โครงการ 

     ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาผูบริหารของมหาวิทยาลัยทุกระดับใหเปนผูนํา

การบริหารมหาวิทยาลัยในยุคใหมท่ีกาวทันการเปลี่ยนแปลง มีจํานวนโครงการ/กิจกรรม 

ท้ังสิ้น 3 โครงการ 
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โครงการ/กิจกรรมเพ่ือรองรับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

     ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนามหาวิทยาลัยสูองคกรการเรียนรู มีจํานวน

โครงการ/กิจกรรม ท้ังสิ้น 3 โครงการ 

     ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมี

คุณภาพสูงไวกับหนวยงาน มีจํานวนโครงการ/กิจกรรม ท้ังสิ้น 4 โครงการ 

     ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร มีจํานวนโครงการ/

กิจกรรม ท้ังสิ้น 9 โครงการ 
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