คานา
การบริหารงานบุคคล เป็นภารกิจที่สาคัญในการบริหารองค์กร เพื่อทาให้บุคลากรในหน่วยงานทางานได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อั น จะส่ ง ผลส าเร็ จ ต่ อ เป้ า หมายของหน่ ว ยงาน แผนบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค ลของ
สถาบันอุดมศึกษาจึงหมายถึง แนวทาง กลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมสมรรถนะ สร้างขวัญกาลังใจ
สร้างบรรยากาศที่ดี ให้บุคลากรทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
ทรัพยากรบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน เป็นทรัพยากรที่
มีความสาคัญและจาเป็ นอย่ างยิ่ง เพื่อเป็ นกรอบและแนวทางที่จะช่วยในการบริหารบุคคลบรรลุเป้าหมายที่
เชื่อมโยงหรือตอบสนองต่อความต้องการหรือเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หลักการและเหตุผล
การปฏิบัติงานในองค์การให้มีประสิทธิผลนั้น ปัจจัยอย่างหนึ่งคือทรัพยากรบุคลากรที่ทุกองค์การต้องมี
วิ ธี ก ารให้ ไ ด้ ม า การรั ก ษาไว้ การส่ ง เสริ ม เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ ค วามสามารถของบุ ค ลากรให้ พ ร้ อ มเสมอใน
การปฏิบัติงาน มีการพัฒนาทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะรองของแต่ละบุคคล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การให้
ความรู้ซึ่งกันและกันในองค์การ อันก่อให้เกิดความร่วมมือและบรรยากาศการทางานที่ดีในองค์การ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ได้ดาเนินการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยตามแนวทางข้างต้นเพื่อให้เ กิดประสิทธิผล โดย
จั ด ท าแผนการบริ ห ารและพั ฒ นาคณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค์
(พ.ศ.2556-2559) มีข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2555-2559 และ
แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรจากคณะ ส านั ก และสถาบั น ต่ า ง ๆ ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ที่ จั ด ท าจากการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมของทุกหน่วยงานและสังเคราะห์ขึ้นเป็นเอกสารฉบับนี้ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการชุด
ต่าง ๆ ทั้ง คณะกรรมการบริหารคณะ จนถึงคณะกรรรมการอานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2465 มีชื่อเดิมว่า โรงเรียนฝึกหัดครูมูล
กสิกรรม ประจามณฑลนครสวรรค์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการยุบไปรวมกับโรงเรียนฝึกหัดครูมูล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และในปี พ.ศ. 2477 ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม ปี พ.ศ. 2498 จัดตั้ง
เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูนครสวรรค์ ปี พ.ศ. 2511 จัดตั้งเป็นวิทยาลัยครูนครสวรรค์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535
ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ และวันที่
15 มิถุนายน 2547 ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้อนุมัติโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในการประชุมครั้งที่ 12/2549
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 ดังแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้มีการจัดการเรียนการสอนรวม 5 คณะ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริ ญญาเอก และโรงเรี ย นสาธิตมหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครสวรรค์ จัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยสังกัดในคณะครุศาสตร์ และมีหน่วยงานสนับสนุน 5 หน่วยงาน ดังนี้
คณะ
1.
2.
3.
4.
5.

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สานัก/สถาบัน
1. สานักงานอธิการบดี
2. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ 1 (ปี พ.ศ. 2561 2564) โดยคณะทางานจากทุกหน่วยงานได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จนได้ยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน ดังนี้

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งแต่อดีตที่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้
ตารางที่ 1 รายชื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อดีตจนถึงปัจจุบัน
ระยะเวลา
ชื่อ-นามสกุล
2465-2467
ขุนกัณหเนตรศึกษากร
2467-2468
ขุนชิตพิทยากรรม
2468-2475
นายเกษม พุ่มพวง
2477-2486
นายจรูญ สุวรรณมาศ
2486-2494
นายศิริ อาจละกะ
2494-2498
นายศิริ ศุขกิจ
2498-2503
นายพร้อม ปริงทอง
2503-2508
นายเติม จันทะชุม
2508-2518
นายประธาน จันทรเจริญ
2518-2521
ดร.วิเชียร แสนโสภณ
ตารางที่ 1 รายชื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อดีตจนถึงปัจจุบัน (ต่อ)
ระยะเวลา
ชื่อ-นามสกุล
2521-2530
ดร.หอม คลายานนท์
2530-2536
รศ.วิทยา รุ่งอดุลพิศาล
2536-2538
รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม

ตาแหน่ง
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่
ผู้อานวยการ
อธิการ
ตาแหน่ง
อธิการ
อธิการ
อธิการ
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2538-2541
2541-2545
2545-2547
2547-2551
2551-2556
2556-2559
2559-ปัจจุบัน

รศ.สุพล บุญทรง
รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม
รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม
รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม
รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม
ผศ.ดร.บัญญัติ ชานาญกิจ
ผศ.ดร.บัญญัติ ชานาญกิจ

อธิการบดี
อธิการบดี
อธิการบดี
อธิการบดี
อธิการบดี
อธิการบดี
อธิการบดี

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2562
ตารางที่ 2 รายชื่อคณะกรรมการการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์
รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ
รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา
รองอธิการบดี ฝ่ายแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รศ.วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์
รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา
ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี
รองอธิการบดีฝา่ ยวิจัยและนโยบาย
ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง
คณบดีคณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.ภิญโญ ภู่เทศ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.มานิตย์ สิงห์ทองชัย
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผศ.ว่าที่ ร.ต.อภิเดช มงคลปัญญา
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
นางปราณี เนรมิตร
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายภาสกร วรอาจ
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผศ.ดร.สมบูรณ์ นิยม
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
นายมงคล แพทองคา
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
นางสาวนันทภัค ธนาอภินนท์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการพลเรือน

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภันครสวรรค์
ปรัชญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยที่เป็นพลังของแผ่นดินในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
“เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดาเนินการตามพันธกิจเพื่อ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ”
พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนากาลังคนให้มีศักยภาพในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
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2. วิจัย บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น
3. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์หลัก/วัตถุประสงค์
1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางและแนวนโยบายการ
พัฒนาประเทศ
2. บูรณาการพันธกิจ การผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ
3. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็น
วิชาชีพชั้นสูง
4. พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการให้เป็นฐานในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล
5. ยกระดับการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ค่านิยมหลัก
ค่านิยมที่ควรปลูกฝังสร้างเสริมขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (NSRU) คือ
“ความรักและผูกพันต่อองค์กร และการเป็นองค์กรของคนดีและคนเก่ง”
อัตลักษณ์
เป็นคนดีมีวินัย ใฝ่เรียนรู้สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจิตอาสา
เป็น คนดี มีวินัย หมายถึง พฤติกรรมหรือการประพฤติปฏิบัติของนักศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏ
นครสวรรค์ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่นหรือสังคม ที่แสดงถึงความสามารถในการควบคุมการประพฤติปฏิบัติของตนเอง
ให้เป็นไปหลักคุณธรรมจริยธรรม ก่อให้เกิดความเจริญต่อตนเองและสังคม รวมทั้งรักษาและส่งเสริมชื่อเสียงเกียรติ
คุณของมหาวิทยาลัย
ใฝ่เรียนรู้สู้งาน หมายถึง ความรูสึกหรือพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ที่แ สดงถึ งความอยากรู อ ยากเห็ น มุ่ง มั่น กระตือ รื อ ร้น ตั้ง ใจ ขยัน อดทน มีค วามเพีย รพยายาม
รับผิดชอบในการเรียนและการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตลอดจนมีความรูเทาทันวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสามารถนา
ความรู้ที่ไดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง และในการดาเนินชีวิตประจาวันได้
เชี่ ย วชาญเทคโนโลยี หมายถึ ง พฤติ ก รรมการแสดงออกของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครสวรรค์ที่แสดงถึงความรู้ความเข้าใจ และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy เป็นทักษะใน
การนาเครื่องมืออุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการเรียนรู้การ
พั ฒ นากระบวนการท างาน ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง ครอบคลุ ม ความสามารถ 4 มิ ติ คื อ การใช้ (Use) เข้ า ใจ
(Understand)การสร้าง (create)และเข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีจิตอาสา หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่แสดงถึง
การเสียสละเวลา อุทิศตนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของส่วนรวม การช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม รวมถึงกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ทางสถาบันกาหนดไว้
เอกลักษณ์
มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมการผลิตครูและการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ
2. การสร้างสรรค์การวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
5. การยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
1. บัณฑิตมีศักยภาพที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและสามารถสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ
2. ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการปรับตัวได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
3. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล
4. ระบบบริ ห ารจั ด การมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น ไปตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลที่ ส่ ง เสริ ม ต่ อ การเป็ น
มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและแนวนโยบายแห่งรัฐและมีศักยภาพ ในการ
แข่งขันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

โครงสร้างบุคลากรมหาวิทยาลันราชภัฏนครสวรรค์
1. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จาแนกออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย
1.1 ตาแหน่งวิชาการ
1.1.1 ศาสตราจารย์
1.1.2 รองศาสตราจารย์
1.1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1.1.4 อาจารย์
1.1.5 ตาแหน่งอื่นตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
1.2 ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร
1.2.1 อธิการบดี
1.2.2 รองอธิการบดี
1.2.3 คณบดี
1.2.4 หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
1.2.5 ผู้ช่วยอธิการบดี
1.2.6 รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
1.2.7 ผู้อานวยการสานักงาน ผู้อานวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่ากองตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
1.2.8 ตาแหน่งอื่นตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
1.3 ตาแหน่งประเภททั่วไป/วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
1.3.1 ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
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1.3.2 ระดับเชี่ยวชาญ
1.3.3 ระดับชานาญการพิเศษ
1.3.4 ระดับชานาญการ
1.3.5 ระดับปฏิบัติการ
1.3.6 ระดับอื่นตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
2. ลูกจ้างประจา
3. พนักงานราชการ
3.1 พนักงานราชการทั่วไป
ตาแหน่งพนักงานราชการกาหนดตาแหน่งโดยจาแนกเป็นกลุ่มงานตามลักษณะและผลผลิตของงาน
ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มงานบริการ
(2) กลุ่มงานเทคนิค
(3) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(4) กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
(5) กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
(6) กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ
4. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจาแนกตาแหน่งพนักงานเป็นดังนี้
4.1 ประเภทตาแหน่งวิชาการ ประกอบด้วย
4.1.1 ศาสตราจารย์
4.1.2 รองศาสตราจารย์
4.1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ)
4.1.4 อาจารย์
4.2 ประเภทตาแหน่งบริหาร ประกอบด้วย
4.2.1 อธิการบดี
4.2.2 รองอธิการบดี
4.2.3 คณบดี
4.2.4 รองคณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียนอย่าอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
4.2.5 ผู้อานวยการสานักงาน ผู้อานวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่ากองตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
4.2.6 หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าฝ่าย
4.3 ประเภทตาแหน่งสนับสนุนวิชาการ
4.3.1 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจาแนกตามประเภทตาแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ มี 5 ระดับ ดังนี้
(1) เชี่ยวชาญพิเศษ
(2) เชี่ยวชาญ
(3) ชานาญการพิเศษ
(4) ชานาญการ
(5) ปฏิบัติการ
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4.3.1 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจาแนกตามประเภทตาแหน่งทั่วไป มี 3 ระดับ ดังนี้
(1) ชานาญงานพิเศษ
(2) ชานาญงาน
(3) ปฏิบัติงาน
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีบุคลากรประเภทตาแหน่ง วิชาการ และสนับสนุนวิชาการทั้งสิ้น
จานวน 623 คน จาแนกเป็ น บุคลากรประเภทตาแหน่ง วิชาการ จานวย 400 คน และบุคลากรประเภท
ตาแหน่งสนับสนุนวิชาการ จานวน 223 คน
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ส่วนที่ 2
การบริหารงานบุคคล
ความสาคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทรั พยากรบุคคลจัดเป็ นทรั พยากรที่ส าคัญและมีคุณค่าที่สุ ดในองค์กร การที่องค์กรจะอยู่รอดและ
สามารถดาเนินการให้มีความเจริญก้าวหน้าได้จะต้องอาศัยการรวมพลังของบุคลลากรทุกคนให้ดาเนินการสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น การสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามเป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ขององค์กร ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร การจัดระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้สามมารถร่วมมือร่วมใจเพื่อ จะทาให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าและเกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและเป็นการเตรียมพร้อมของบุคลากร ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
การบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การจัดการที่เกี่ยวกับบุคลากรในด้านต่างๆ ของในองค์กร ให้
สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เต็มความสามารถของแต่ละบุคคลให้มากที่สุดทั้งในการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ เพื่อสร้างขวัญกาลังใจและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานอันจะก่อให้เกิดผลสาเร็จสูงสุดทั้งต่อ
องค์กรและต่อบุคคลากร
การบริหารงานบุคคล เป็นส่วนสาคัญในการบริหารงานในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การ
จัดการองค์กร การจัดคนเข้าทางาน การสั่งการ และการควบคุมในส่วนของการจัดคนเข้าทางานนั้นได้มีการ
พัฒนาขึ้นเป็นศาสตร์ทางวิชาการที่เรียกว่า การบริหารงานบุคคล และพัฒนาต่อเนื่องมาเป็นการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ โดยได้รวมการพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจ่ายค่าตอบแทน การธารงรักษา การจัด
สวัสดิการ และการจูงใจในการทางานด้วยวิธีการต่างๆ เข้าไว้ด้วย การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมีความสาคัญ
ต่อองค์การ และปัจจัยหนึ่งที่ทาให้องค์การประสบความสาเร็จ

ข้อบังคับการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค์ ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คลส าหรั บ พนั ก งานในสถาบั น
อุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2557
ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค์ ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คลส าหรั บ พนั ก งานในสถาบั น
อุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค์ ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คลส าหรั บ พนั ก งานในสถาบั น
อุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค์ ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คลส า หรั บ พนั ก งานในสถาบั น
อุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค์ ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คลส าหรั บ พนั ก งานในสถาบั น
อุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
ได้กาหนดตาแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามี 3 ประเภท ดังนี้
(ก) ตาแหน่งวิชาการ สาหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสาหรับพนักงานในสถาบัน อุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.
2557 ข้อ 7(1) (2) และ(3) ซึ่งทาหน้าที่สอนและวิจัยได้แก่
(1) ศาสตราจารย์
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(2) รองศาสตราจารย์
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(4) อาจารย์
(5) ตาแหน่งอื่นตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
(ข) ตาแหน่งประเภทผู้บริหารสาหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามข้อ 7(1) (2) และ (4) ได้แก่
(1) อธิการบดี
(2) รองอธิการบดี
(3) คณบดี
(4) หัวหน้างานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
(5) ผู้ช่วยอธิการบดี
(6) รองคณบดี หรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
(7) ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ผู้อานวยการสานักวิทยาเขต ผู้อานวยการกอง หรื อหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอบตามที่ ก.พ.อ. กาหนด
(8) ตาแหน่งอื่นตามที่ ก.พ.อ. หรือมหาวิทยาลัยกาหนด
(ค) ตาแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะสาหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตามข้อ
7(1) หรือ(2) ได้แก่
(1) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
(2) ระดับเชี่ยวชาญ
(3) ระดับชานาญการ
(4) ระดับปฏิบัติการ
(5) ระดับอื่นตามที่ ก.พ.อ. หรือมหาวิทยาลัยกาหนด
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ยุทธศาสตร์การบริหารบุคลากร
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารบุ ค ลากร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค์ พ.ศ. 2562 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ 1 (ปี พ.ศ. 2561-2564) ดังแผนภาพที่ 2
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมและ
ดิจิทัล เทคโนโลยี (Digital technology) ในการดาเนินการ
ตามพันธกิจเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

วิสัยทัศน์แผนการบริหารบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นสถาบันชั้นนาเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นโดยมีระบบการพัฒนาบุคลากรให้พร้อม
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พันธกิจแผนการบริหารบุคลากร
1. พัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถในการจัด
การศึกษา
2. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มคี วามรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน

ผลิตบัณฑิตและพัฒนากาลังคน เพื่อรองรับการทางานใน
อนาคต (Future of works) ตามการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและ
ประเทศชาติ
ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยนวัตกรรมแบบการพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

เป้าประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
บูรณาการพันธกิจ การผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
การดาเนินชีวิตแบบปกติใหม่ (New normal) ของชุมชนท้องถิ่น
สังคม และประเทศชาติ
ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็น วิชาชีพชั้นสูง
พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการให้เป็นฐานในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล
ยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing
Universities) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
การยกระดั บ มาตรฐานการผลิ ต และพั ฒ นาครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ก า ร ย ก ร ะ ดั บ แ ล ะ ก า ร พ ลิ ก โ ฉ ม ม ห า วิ ท ย า ลั ย
(Reinventing Universities) ให้ เป็ น มหาวิ ทยาลัย เพื่อ การ
พัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์แผนการบริหารบุคลากร
1. คณาจารย์มีวุฒิการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
2. บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ความสามารถและ
นาไปใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ของตนเอง
3. บุคลากรมีความรู้ความสามารถและนาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน

ประเด็นยุทธศาสตร์แผนการบริหารบุคลากร
1. ส่งเสริมคณาจารย์ให้มีวุฒิการศึกษาและตาแหน่งทาง
วิชาการสูงขึ้น
2. พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ในการจัดการศึกษา
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนใน
การปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

แผนภาพที่ 2 ความสอดคล้องของแผนการบริหารกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2561-2564
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จานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2562
ในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีบุคลากรประเภทวิชาการทั้งสิ้น จานวน 402 คน
ดังตารางที่ 2.1 และตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.1 จานวนคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในปีการศึกษา 2561
ข้าราชการ

คณะ / หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รวม
รวมทั้งสิ้น

พนักงาน

ลูกจ้างชั่วคราว

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

0
0
0
0
0
0

7
12
15
15
12
61
102

12
7
4
11
7
41

0
0
0
0
0
0

20
56
32
54
35
197
258

14
13
2
20
12
61

0
0
0
0
0
0

8
27
1
3
0
39
40

0
1
0
0
0
1

รวม
61
16
54
103
66
400

ตารางที่ 2.2 ตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในปีการศึกษา 2561
ตาแหน่งวิชาการ/
วุฒิการศึกษา/
คณะ
ครุศาสตร์
มนุษยศาสตร์ฯ
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตร์ฯ
เทคโนโลยีการเกษตรฯ
รวม

ป.
ตรี
0
0
0
0
0
0

อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
ป. ป. ป. ป. ป. ป. ป. ป.
โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก
25 8
0 9 17 0
1
1
78 11 0 16 8
0 1
2
32 2
0 16 3
0
0 1
56 15 0 15 14 0 1
2
19 3 0 26 13 0 2
3
210 39 0 82 55 0
5
9
249
137
14

ศาสตราจารย์
ป. ป. ป.
ตรี โท เอก
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0

รวม
(คน)
61
116
54
103
66
400

จากตารางที่ 2.1 และตารางที่ 2.2 ในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีจานวน
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วยประเภทตาแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งประกอบไปด้วย คณาจารย์ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้ งที่มี
ตาแหน่งทางวิชาการและไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ รวม 297 คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกจานวน 103 คน
รวมทั้งสิ้น 400 คน
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แนวโน้มบุคลากร ปี 2561
ระดับการศึกษาคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ปริญญาตรี, 0%

ปริญญาเอก,
25.75%

ปริญญาโท,
72.25%
ร้อยละ ระดับการศึกษาคณาจารย์

ตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ศาสตราจารย์, 0%

รองศาสตราจารย์, 3.5%
ผู้ช่วยศาสตราจารย์,
34.25%

อาจารย์, 62.25

ร้อยละ ตาแหน่งทางวิชาการ
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จานวนข้าราชการเกษียณ ปี 2561-2564
จานวนข้าราชการเกษียณ

จานวน : คน

12
10

10
8

6

6

6

4
2

1

0
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564
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การปฏิบัติงานบริหารบุคคล
ยุทธศาสตร์แผนบริหารบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวางแผนอัตรากาลังและระบบการสรรหาบุคลากร
เป้าประสงค์
มีแผนอัตรากาลังตามความต้องการ
มีระบบการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
มีแผนอัตรากาลังตามความต้องการ
สรรหาบุคลากรได้ตามคุณลักษณะที่ต้องการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมศักยภาพ สมรรถนะ และความก้าวหน้าในตาแหน่ง
เป้าประสงค์
บุคลากรที่มีตาแหน่งในสายงานที่สูงขึ้น
บุคลากรที่มีความสามารถ และสมรรถนะในการทางานเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
จานวนบุคลากรที่มีตาแหน่งในสายงานที่สูงขึ้น
บุคลากรร้อยละ 80 ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ครั้ง/
คน/ปี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การธารงรักษาและสร้างขวัญกาลังใจ
เป้าประสงค์
พัฒนาสภาพแวดล้อมการทางานและสุขภาวะเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สวัสดิการเพื่อบุคลากร
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาหรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
โครงการเกี่ยวกับสวัสดิการของบุคลากรในสถาบันศึกษา
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แผนการบริหารงานบุคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การบริหารงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีการกาหนดค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังตาราง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวางแผนอัตรากาลังและระบบการสรรหาบุคลากร
เป้าประสงค์ มีแผนอัตรากาลังตามความต้องการ
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
จัดทาแผนอัตรากาลังตาม
มีการวางแผนกาลังคน ในเชิงรุกทั้งด้าน
มีกรอบอัตรากาลัง
ความต้องการ
ปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม สอดคล้องกับ ตามความต้องการ
เป้าหมาย การวางตาแหน่งของสานักงานคณบดี
ในระยะ4 ปีข้างหน้าตลอดจนการวิเคราะห์
สภาพกาลังคนให้เหมาะสมกับ ภาระงานที่มีอยู่
ตามโครงสร้างของสานักงานคณบดี
เป้าประสงค์ มีระบบการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
เปิดสรรหาบุคลากรตาม
เปิดสรรหาบุคคลตามแผนอันตากาลัง และ
สรรหาบุคลากรได้
คุณลักษณะที่ต้องการ
ทดแทนอัตราเกษียณ ลาออก และหน่วยงานที่ ตามคุณลักษณะที่ต้องการ
ขาดแคลนตามความต้องการได้ทนั ตาม
กาหนดเวลา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมศักยภาพ สมรรถนะ และความก้าวหน้าในตาแหน่ง
เป้าประสงค์ บุคลากรที่มีตาแหน่งในสายงานที่สูงขึ้น
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
เพิ่มจานวนบุคลากรให้มี
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ตาแหน่งในสายงานที่สูงขึ้น
พัฒนาคุณวุฒิและเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ
เป้าประสงค์ บุคลากรที่มีความสามารถ และสมรรถนะในการทางานเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
บุคลากรที่มคี วามสามารถ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการ
และสมรรถนะในการทางาน
ฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะ
เพิ่มขึ้น
ที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานและแผนการ
ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน เพือ่ พัฒนา
คุณภาพ และสมรรถนะของบุคลากร

เป้าหมาย
มี/ไม่มี

เป้าหมาย
ตามกรอบ
อัตรากาลัง

ตัวชี้วัด
จานวนบุคลากรที่มี
ตาแหน่งในสายงานที่
สูงขึ้น

เป้าหมาย
ร้อยละ

ตัวชี้วัด
โครงการเกีย่ วกับการ
ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดู
งาน เพิ่มทักษะและ
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
มี/ไม่มี
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การธารงรักษาและสร้างขวัญกาลังใจ
เป้าประสงค์ พัฒนาสภาพแวดล้อมการทางานและสุขภาวะเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
พัฒนาสภาพแวดล้อมการ
ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมในที่ทางาน โครงการเกีย่ วกับการ
ทางานและสุขภาวะเพื่อส่งเสริม และบริเวณรอบที่ทางานตามโครงการของ
พัฒนาหรือปรับปรุง
คุณภาพชีวิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษา
เป้าประสงค์ สร้างความขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานด้วยโครงการสวัสดิการเพื่อบุคลากร
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
สร้างความขวัญและกาลังใจ
จัดทาโครงการเกี่ยวกับสวัสดิการ เพื่อพัฒนา
โครงการเกีย่ วกับการ
ในการปฏิบัติงาน เพื่อจูงใจให้
คุณภาพชีวิตของบุคลากรให้ดแี ละพร้อมในการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต หรือ
บุคลากรเกิดความจงรักภักดีต่อ พัฒนาหน่วยงาน
เงินออมหลังออกจากการ
หน่วยงาน
ปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
มี/ไม่มี

เป้าหมาย
มี/ไม่มี
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ขั้นตอนการสอบแข่งขัน/คัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สภาพิจารณาอนุมัติกรอบอัตรากาลัง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
หน่วยงานบันทึกข้อความขอคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเสนออธิการบดี
1. กาหนดตาแหน่ง คุณสมบัติ คุณวุฒิที่จะจัดจ้าง
2. ระบุระยะเวลาการจัดจ้าง
3. ระบุงบประมาณที่จะใช้ในการจัดจ้าง
4. กาหนดวิธีการสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือก
- สายวิชาการ สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ วิธีการอื่นๆ เพิม่ เติมตามความเหมาะสม
(โปรดระบุ)
- สายสนับสนุน สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ วิธีการอื่นๆ เพิ่มเติมตามความ
เหมาะสมแต่ละตาแหน่ง (โปรดระบุ)
5. เสนอรายชื่อคณะกรรมการจานวนไม่เกิน 5 คนประกอบด้วย
5.1 รองอธิการบดี
ประธาน
5.2 หัวหน้าหน่วยงาน
กรรมการ
5.3 บุคคลที่หน่วยงานเสนอไม่เกิน 2 คน
กรรมการ
5.4 รองหัวหน้าหน่วยงาน
กรรมการและเลขานุการ

อธิการบดีพิจารณาอนุมตั ิ
สานักงานอธิการบดี
(การเจ้าหน้าที่)
- การเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกรอบอัตรากาลัง/เงินงบประมาณในการจัดจ้าง
- ออกประกาศรับสมัคร
- ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

คณะกรรมการดาเนินการตามวิธีทกี่ าหนดและ
บันทึกเสนอผลการคัดเลือกต่ออธิการบดี

ประกาศผลการคัดเลือก

ผู้ได้รับการคัดเลือกทาสัญญาจ้างที่
สานักงานอธิการบดี
(การเจ้าหน้าที่)
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ความก้าวหน้าตามสายงานของบุคลากร ประเภทวิชาการ

ศาสตราจารย์
ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
ไม่น้อยกว่า 2 ปี

รองศาสตราจารย์
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

– ป.เอก สอนมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
– ป.โท สอนมาไม่น้อยกว่า 4 ปี
– ป.ตรี สอนมาไม่น้อยกว่า 6 ปี
(พ้นระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน)
– เอกสารประกอบการสอน
– ตารา
– งานวิจัย
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การนาแผนบริหารบุคลากรสู่การปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวางแผนอัตรากาลังและระบบการสรรหาบุคลากร
เป้าประสงค์ มีแผนอัตรากาลังตามความต้องการ
กลยุทธ์ รับสมัครตามแผนอัตรากาลังตามความต้องการ
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้จัดทา บัญชีการกาหนดกรอบอัตรากาลังข้าราชการพลเรือนใน
สถาบัน อุดมศึกษา และพนักงานในสถาบั นอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ ประจาปีงบประมาณ
2562 – 2565 เพื่อเป็นแผนในการสรรหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่ได้กาหนดไว้
ตารางสรุปบัญชีกาหนดกรอบอัตรากาลังประจาปีงบประมาณ 2562 – 2565
เพิ่มในปี

คณะ
คณะครุศาสตร์
โรงเรียนสาธิต
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวม

2562
4

2563
-

2
2
8

2
2
2
6

2564
2
2
2
6

2565
2
2
1
5

เป้าประสงค์ มีระบบการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ เปิดสรรหาบุคลากรตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ
ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยได้ทาการเปิ ดสรรหาบุคลากรสายวิชาการ ตามกรอบอัตรากาลัง
บุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2562-2561 ซึ่งจานวนความต้องการบุคลากรสายวิชาการใน ปี 2562 มีจานวน
8 อัตรา ซึ่งสามารถสรรหาบุคลากร จานวน 12 ตามกรอบอัตรากาลังและตามความจาเป็นของคณะ
คณะครุศาสตร์
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
1. นางสาวดารารัตน์ ชัยพิลา
2. นายศิวดล วราเอกศิริ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
สาขาวิชาภาษาไทย

บรรจุ 5 สิงหาคม 2562
บรรจุ 5 สิงหาคม 2562

สาขาวิชาคหกรรม

บรรจุ 18 กันยายน 2562

สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

บรรจุ 23 มกราคม 2562
บรรจุ 3 เมษายน 2562

สาขาวิชาดนตรี
สาขาวิชาดนตรี

บรรจุ 4 มิถุนายน 2562
บรรจุ 4 มิถุนายน 2562

ลูกจ้างชั่วคราว
1. นางสาวนารีรัตน์ บุญลักษณ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
1. นางสาวเจนจิรา บวบมี
2.. นายพิชชากร จันทา
ลูกจ้างชั่วคราว
1. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูด
2. นายปัณณรุจน์ อนันต์จรัสภัทร
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
1. นางสาวเปี่ยมจิต ษรจันทร์ศรี
2. นางสาวปิยาภรณ์ แท่งทอง
3. นายบุญญฤทธิ์ เงินคา
4. นายสุชา นุ่มเกลี้ยง
5. นายสุเมต บุญสุด

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

บรรจุ
บรรจุ
บรรจุ
บรรจุ
บรรจุ

5
5
5
5
5

สิงหาคม 2562
สิงหาคม 2562
สิงหาคม 2562
สิงหาคม 2562
สิงหาคม 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมศักยภาพ สมรรถนะ และความก้าวหน้าในตาแหน่ง
เป้าประสงค์ บุคลากรที่มีตาแหน่งในสายงานที่สูงขึ้น
กลยุทธ์ เพิ่มจานวนบุคลากรให้มีตาแหน่งในสายงานที่สูงขึ้น
ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีจานวนบุคลากรสายวิชาการรวมทั้งสิ้น 400 คน และบุคลากร
ที่มีตาแหน่งทางวิชาการซึ่งประกอบไปด้วย ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน 14 คน ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน 137 คน และตาแหน่งอาจารย์ จานวน 249 คน ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 มีบุคลากรทั้งข้าราชการใน
สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาได้รับตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น จานวน 19 คน ซึ่งประกอบ
ไปด้วย ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน 2 คน และตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 17 คน
เมื่อเทียบผู้ ได้รั บตาแหน่ งทางวิช าการในปีงบประมาณ 2562 กับจานวนคณาจารย์ที่ไม่มีตาแหน่งทาง
วิชาการในปีงบประมาณ 2561 คิดเป็นร้อยละ 37.75 ซึง่ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
รายชื่อผู้ที่ได้รับตาแหน่งทางวิชาการ ในปีงบประมาณ 2562
1 นางอนค์นารถ ยิ้มช้าง
คณะครุศาสตร์
2 น.ส.ภิรญา โพธิพิทักษ์
คณะครุศาสตร์
3 นายปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์ คณะครุศาสตร์
4 นางชญานิษฎ์ สุระเสนา
คณะครุศาสตร์
5 นายสายทิตย์ ยะฟู
คณะครุศาสตร์
6 นางพรรณราย เทียมทัน
คณะครุศาสตร์
7 นายสมชาย ศรีพูล
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
8 นายนัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
9 นายณัฐวุฒิ เชื้อชวด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10 น.ส.อนัญญา วารีสะอาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 นายธนาภัสส์ สนธิรักษ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 น.ส.พรรณอร พัฒนการค้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 นายเฉียงตะวัน ยอดดาเนิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14 น.ส.วิรังรอง แสงอรุรเลิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 นางวัฒนาพร วัฒนชัยธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16 น.ส.พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 นางชยภรณ์ บุญเรืองศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 น.ส.สุภาวรรณ วงค์คาจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19 นายนฤพนธ์ พนาวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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บุคลากรที่ได้รับตาแหน่งทางวิชาการ
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เป้าประสงค์ บุคลากรที่มีความสามารถ และสมรรถนะในการทางานเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ ทาให้บุคลากรที่มีความสามารถ และสมรรถนะในการทางานเพิ่มขึ้น
ในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยให้เห็นความส าคัญในการส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามารถและ
สมรรถนะในการทางานเพิ่มมาขึ้น และได้มีการตั้งยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ขึ้น ภายใต้แผนการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีประเด็นต่าง ๆ ประกอบไปด้วย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมคณาจารย์ให้มีคุณวุฒิการศึกษาและตาแหน่ง ทางวิชาการสูงขึ้น (ปรับแก้ไขตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ในการจัดการศึกษา (ปรับแก้ไขตาม
ประเด็นยุ ทธศาสตร์) ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒ นาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนในการปฏิบัติงานและ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนในการปฏิบัติงานและ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (ปรับแก้ไขตามประเด็นยุทธศาสตร์) และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มศักยภาพครู
การยกคุณภาพมาตรฐานอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสู่สากล
ซึ่งในประประเด็นยุทธศาสตร์ ต่าง ๆ ได้มีโครงการและกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 โครงการศึกษาดูงานบุคลากรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์
 ฝึกอบรมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย์
 ศึกษาดูงาน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพในประเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การธารงรักษาและสร้างขวัญกาลังใจ
เป้าประสงค์ พัฒนาสภาพแวดล้อมการทางานและสุขภาวะเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ พัฒนาสภาพแวดล้อมการทางานและสุขภาวะเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้มีการจัดทาโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมการทางานและสุข
ภาวะเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ดังนี้
1. โครงการปรับปรุงอาคารห้องสมุด
2. โครงการปรับปรุงอาคาร 1
3. โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์
4. โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
เป้าประสงค์ สร้างความขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานด้วยโครงการสวัสดิการเพื่อบุคลากร
กลยุทธ์ สร้างความขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน เพื่อจูงใจให้บุคลากรเกิดความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้มีสวั สดิการและสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างกาลังใจ
และจูงใจให้บุคลากรเกิดความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน ดังนี้
1. ที่พักอาศัย
บ้านพักจานวน 50 หลัง
แฟลตที่พัก จานวน 3 หลัง
หอพัก จานวน 1 หลัง
2. กองทุนสวัสดิการและพัฒนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการและพัฒนาวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้จัดทา
ประกาศสวัสดิการทั้งสิ้น 4 ประกาศ ซึ่งประกอบไปด้วยประกาศดังต่อไปนี้
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
สาหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาของบุตร สาหรับพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง เงินช่วยเหลือค่าครองชีพหลังสิ้นสุดสัญญาจ้าง สาหรับ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อ เงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาถึงแก่
กรรม พ.ศ. 2560
3. ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก (MOU)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สาขาสวรรค์วิถี) โครงการลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อบุคลากร
ธนาคารกรุงไทย (สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) โครงการลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อบุคลากร
ธนาคารออมสิน (สาขาตลาดศรีนคร) โครงการลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อบุคลากร

แผนบริหารบุคลากรสายวิชาการ 2561

ส่วนที่ 3 การปฏิบัติงานบริหารบุคคล 24

ผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารงานบุคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวางแผนอัตรากาลังและระบบการสรรหาบุคลากร
เป้าประสงค์ มีแผนอัตรากาลังตามความต้องการ
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

จัดทาแผนอัตรากาลังตาม
ความต้องการ

มีการวางแผนกาลังคน ในเชิงรุกทั้ง
มีกรอบ
ด้านปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม
อัตรากาลังตาม
สอดคล้องกับเป้าหมาย การวางตาแหน่ง ความต้องการ
ของสานักงานคณบดีในระยะ4 ปี
ข้างหน้าตลอดจนการวิเคราะห์สภาพ
กาลังคนให้เหมาะสมกับ ภาระงานที่มี
อยู่ตามโครงสร้างของสานักงานคณบดี
เป้าประสงค์ มีระบบการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
เปิดสรรหาบุคลากรตาม
คุณลักษณะที่ต้องการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปิดสรรหาบุคคลตามแผนอันตา
สรรหา
กาลัง และทดแทนอัตราเกษียณ
บุคลากรได้ตาม
ลาออก และหน่วยงานทีข่ าดแคลนตาม คุณลักษณะที่
ความต้องการได้ทันตามกาหนดเวลา
ต้องการ

เป้าหมาย
มี/ไม่มี
แผน
อัตรากาลัง

เป้าหมาย
ตามกรอบ
อัตรากาลัง
และตาม
ความจาเป็น

ผลการ
ดาเนินงาน
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ผลการ
ดาเนินงาน
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมศักยภาพ สมรรถนะ และความก้าวหน้าในตาแหน่ง
เป้าประสงค์ บุคลากรที่มีตาแหน่งในสายงานที่สูงขึ้น
กลยุทธ์
เพิ่มจานวนบุคลากรให้มี
ตาแหน่งในสายงานที่สูงขึ้น

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้
จานวน
บุคลากรพัฒนาคุณวุฒิและเข้าสู่ตาแหน่ง บุคลากรที่มี
ทางวิชาการ
ตาแหน่งในสาย
งานที่สูงขึ้น

เป้าหมาย
ร้อยละ 5
ของ
คณาจารย์ที่
ยังไม่มี
ตาแหน่ง

ผลการ
ดาเนินงาน
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

เป้าประสงค์ บุคลากรที่มีความสามารถ และสมรรถนะในการทางานเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

บุคลากรที่มคี วามสามารถ
และสมรรถนะในการทางาน
เพิ่มขึ้น

ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา
ทักษะและสมรรถนะ ที่จาเป็นสาหรับ
การปฏิบัติงานและแผนการฝึกอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
และสมรรถนะของบุคลากร

โครงการ
เกี่ยวกับการ
ฝึกอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดู
งาน เพิ่มทักษะ
และสมรรถนะ
ในการ
ปฏิบัติงาน

มี/ไม่มี.

ผลการ
ดาเนินงาน
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
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ส่วนที่ 3 การปฏิบัติงานบริหารบุคคล 25

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การธารงรักษาและสร้างขวัญกาลังใจ
เป้าประสงค์ พัฒนาสภาพแวดล้อมการทางานและสุขภาวะเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

สร้างความขวัญและกาลังใจ
จัดทาโครงการเกี่ยวกับสวัสดิการ เพื่อ โครงการ
ในการปฏิบัติงาน เพื่อจูงใจให้
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้ดี
เกี่ยวกับการ
บุคลากรเกิดความจงรักภักดีต่อ และพร้อมในการพัฒนาหน่วยงาน
ส่งเสริมคุณภาพ
หน่วยงาน
ชีวิต หรือเงิน
ออมหลังออก
จากการ
ปฏิบัติงาน
เป้าประสงค์ สร้างความขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานด้วยโครงการสวัสดิการเพื่อบุคลากร
กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

สร้างความขวัญและกาลังใจ
จัดทาโครงการเกี่ยวกับสวัสดิการ เพื่อ โครงการ
ในการปฏิบัติงาน เพื่อจูงใจให้
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้ดี
เกี่ยวกับการ
บุคลากรเกิดความจงรักภักดีต่อ และพร้อมในการพัฒนาหน่วยงาน
ส่งเสริมคุณภาพ
หน่วยงาน
ชีวิต หรือเงิน
ออมหลังออก
จากการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
มี/ไม่มี

เป้าหมาย
มี/ไม่มี

ผลการ
ดาเนินงาน
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ผลการ
ดาเนินงาน
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

แผนบริหารบุคลากรสายวิชาการ 2561

