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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

  
1. ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มีสถานที่ปฏิบัติงานดั้งเดิมตั้งแต่เริ่มก่อตั้งอยู่ในอำเภอเมือง
ฉะเชิงเทราใกล้วัดโสธรวรารามวรวิหารสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธรและกองพันทหารช่างที่ 2 
(ค่ายศรีโสธร) มีสถานที่ปฏิบัติงานแยกกันเป็น 3 แห่งคือ 

แห่งแรกตั้งอยู่ ณ เลขที ่422 ถนนมรุพงษ ์ ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
24000 บนเนื้อที่ 43 ไร่เศษเป็นที่ตั้งของสำนักงานอาคารเรียนอาคารปฏิบัติการและอาคารที่ทำการ
ต่างๆ 

แห่งที่สองตั้งอยู่ ณ เลขที่ 40 ถนนศรีโสธรตัดใหม่ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 24000 มีพ้ืนที่ประมาณ 17 ไร่เป็นพ้ืนที่ซึ่งได้รับบริจาคและจัดซื้อเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนของโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนของโปรแกรมวิชาดนตรีและเป็นบริเวณท่ีพักอาศัยของข้าราชการพนักงานของมหาวิทยาลัย 

แห่งที่สามตั้งอยู่ ณ เลขที่ 6 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110      
มีพ้ืนที่ประมาณ 500 ไร่เป็นที่สาธารณประโยชน์ซึ่งกระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้ ใช้เป็นที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยฯเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 

สถานที่แห่งแรกนี้เดิมเป็นที่ตั้งของโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมชายซึ่งต่อมาเมื่อโรงเรียนย้ายไป
ตั้งใหม่ที่จังหวัดปราจีนบุรีทางราชการจึงได้ขยายสถานที่เดิมให้กว้างขึ้นโดยขอที่ดินจากทางการทหาร
และจัดซื้อเพ่ิมเติมสร้างหอนอนและเรือนพักครูแล้วย้ายนักเรียนสตรีแผนกฝึกหัดครูซึ่งเรียนรวมอยู่กับ
นักเรียนสตรีประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา “ดัดดรุณี” มาเรียนแทนในปี พ.ศ. 2483 โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า
“โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด” เปิดสอนหลักสูตรครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ครูว.) จึงถือ
ได้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้ถือกำเนิดในปี พ.ศ. 2483 จากนั้นก็ได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงมา
โดยลำดับกล่าวคือ 

พ.ศ. 2485 ได้เปิดสอนหลักสูตรครูประชาบาล (ป.ป.) และเปลี่ยนชื่อเป็น“โรงเรียนสตรี
ฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา” แต่ต่อมาได้ตัดหลักสูตรครูประชาบาลและหลักสูตรครูประกาศนียบัตรจังหวัด
ออกปีละชั้นจนหมดในปี พ.ศ. 2491 และ พ.ศ. 2495 ตามลำดับ 

พ.ศ. 2493 เปิดสอนหลักสูตรครูมูลและในปีพ.ศ. 2494 เปิดสอนหลักสูตรฝึกหัดครูประถม
(ป.ป.) ซึ่งเป็นการเปิดสอนนักเรียนฝึกหัดครูป.ป. หญิงเป็นครั้งแรกในส่วนภูมิภาคของไทย 

ในระยะนี้ เองที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นสถานที่ทดลอง
ปรับปรุงส่งเสริมการศึกษาโดยความร่วมมือขององค์การระหว่างประเทศหลายองค์การได้แก่องค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) องค์การบริหารความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งอนามัย
โลก (WHO)องค์ การบริห ารความร่วมมื อระหว่างประเทศแห่ งสหรัฐอเมริกา  (USOM) มี                
ชาวต่างประเทศเข้ามาดำเนินงานในโครงการนี้จากหลายชาติคืออังกฤษสหรัฐอเมริกาเดนมาร์ก
นอร์เวย์สวีเดนออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนาดาอินเดียศรีลังกาและญี่ปุ่นในการนี้ทางโรงเรียนฝึกหัดครู
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ฉะเชิงเทราได้ให้ความร่วมมือกับโครงการระหว่างประเทศโดยจัดสถานที่ไว้ส่วนหนึ่งสำหรับให้
โรงเรียนต่าง ๆ ใช้เป็นสถานที่ประชุมการสาธิตการสอนโดยผู้ เชี่ยวชาญจากประเทศไทยและ
ต่างประเทศ พ.ศ.2498 มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรโดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา 
(ป.กศ.) แทนหลักสูตรป.ป. โดยรับนักเรียนชายเข้าเรียนด้วยจึงเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครู
ฉะเชิงเทราเป็น“โรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา” สังกัดกรมการฝึกหัดคร ู

ตลอดเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทราได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านอาคาร
สถานที่และด้านการเรียนการสอนโดยได้รับการช่วยเหลือจากองค์การปรับปรุงส่งเสริมการศึกษาและ
องค์การ ยูนิเซฟ(UNICEF) และได้มีโครงการฝึกหัดครูชนบทขึ้นในระยะนี้ด้วย 

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 โรงเรียนฝึกหัดครูฉะเชิงเทราได้รับการสถาปนาเป็น
“วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา” เปิดสอนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)   
ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคค่ำ (Twilight) ในด้านอาคารสถานที่ได้มีการก่อสร้างอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็กแทนอาคารเรียนไม้ท่ีมีอยู่แต่เดิมและมีอาคารอ่ืนๆเพ่ิมขึ้นตามลำดับ 

พ.ศ. 2518 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา
จึงได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติให้ผลิตครูได้ถึงระดับปริญญาตรีและให้มีภารกิจอ่ืน  ๆ คือ
การค้นคว้าวิจัยทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรมการส่งเสริมวิทยฐานะครูและการอบรมครู
ประจำการจึงได้มีโครงการอบรมครูประจำการ (อ.ค.ป.) ขึ้นโดยได้เปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 จนถึง
พ.ศ. 2530 

ในปี พ.ศ. 2527  มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) และให้วิทยาลัยครู  
เปิดสอนสาขาวิชาต่าง ๆ ถึงระดับปริญญาตรีได้วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราจึงเปิดสอนระดับปริญญาตรี       
ในสาขาวิชาการศึกษา (ค.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.) ทั้ง
นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ  (กศ.บป.)      
ในวันเสาร์-อาทิตย์ 

วันที่  14 กุมภาพันธ์  พ .ศ . 2535 กรมการฝึกหั ดครู ได้ รับพระมหากรุณ าธิคุณจาก
พระบาทสมเด็จ -พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามวิทยาลัยครู ว่า“สถาบันราชภัฏ”ตราเป็น
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2538 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกาเล่ม 112 ตอนที่ 4 ก วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2538 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราจึงเปลี่ยนชื่อ
เป็น “สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา” 

ต่อมาในปีพ.ศ. 2539 กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์  
บริเวณหนองกระเดือยหมู่ 4 ตำบลหัวไทรอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นที่ตั้งสถาบันราชภัฏ
ฉะเชิงเทราศูนย์บางคล้าตามหนังสือที่มท  0618/11964 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2539 และ      
ในปี พ.ศ.2541 สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์          
ได้ประทานนามสถาบันราชภัฏว่า “สถาบันราชภัฏราชนครินทร์” สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้
นำร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อขึ้นทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย
ประกาศใช้เป็นกฎหมายตามความในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกาเล่ม 115 ตอนที่ 72 ก เมื่อวันที่ 
13 ตุลาคม พ.ศ. 2541 สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทราจึงเปลี่ยนชื่อเป็น“สถาบันราชภัฏราชนครินทร์” 
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พ .ศ . 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทาน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที ่ 121 ตอน
พิเศษ  23 ก . ลงวันที ่ 14 มิถุนายน พ .ศ .2547 ทำให้สถาบันราชภัฏราชนครินทร์เปลี่ยนเป็น
“มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์” ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นมาใช้อักษรย่อ
ภาษาไทย “มรร” และใช้ชื ่อภาษาอังกฤษ RAJABHAT RAJANAGARINDRA UNIVERSITY ตัวย่อ 
RRU 
 
2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เอกลกัษณ์ อัตลักษณ์ 
 

ปรัชญา (Philosophy) 
 จัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

 มหาวิทยาลัยชั้นนำรับใช้สังคมของภาคตะวันออกเพ่ือสร้างนวัตกรรมตามศาสตร์พระราชา 
 A Leading Social Enterprise University in the Eastern Thailand to Create 
Innovation with Royal Philosophy. 

 
พันธกิจ (Mission) 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวโดยอาศัยกรอบภารกิจตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับสิบสอง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงกำหนดพันธกิจไว้ 5 ประการดังต่อไปนี้ 

1.  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมเชี่ยวชาญในศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นภาค
ตะวันออกตอบสนองความต้องการของสังคม และการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย  4.0 
รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา 

2.  สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมบนฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนา       
ที่ยั่งยืน 

3.  พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น
ตามศาสตร์พระราชา ให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อเนื่องและยั่งยืน    

4.  บริการวิชาการและประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาชุมชนองค์การทั้งใน
และต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นแห่งภาคตะวันออก ตลอดจนการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น  

5.  ทะนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ค่านิยม (Value) :  POSITIVE  
Professional   มหาวิทยาลัยที่เป็นมืออาชีพ 
Ownership   มหาวิทยาลัยที่มีความรักและความเป็นเจ้าของร่วมกัน 
Social Responsibility    มหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
Integrity   มหาวิทยาลัยแห่งความซื่อสัตย์และเป็นธรรม 
Teamwork   มหาวิทยาลัยที่มีการทำงานเป็นทีม 
Innovation   มหาวิทยาลัยที่สร้างนวัตกรรม 
Vision Focus   มหาวิทยาลัยที่มีเป้าหมายทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
Excellence   มหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 
เอกลักษณ์ (Uniqueness)  
“มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น    

ตามแนวพระราชดำริ”   
 
อัตลักษณ์ (Identity) 
“จิตอาสา  ใฝ่รู้  สู้งาน” 
 

3. โครงสร้างมหาวิทยาลยั 
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4. ข้อมูลบุคลากร 
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มีผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 714 คน  
ในจำนวนนี้  เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 82 คน (คิดเป็นร้อยละ 11.48)  
ลูกจ้างประจำ จำนวน 8 คน (คิดเป็นร้อยละ 1.12) พนักงานราชการ จำนวน 15 คน (คิดเป็นร้อยละ  
2.10) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 435 คน (คิดเป็นร้อยละ 60.93) ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 174 คน  
(คิดเป็นร้อยละ 24.37)  และในจำนวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งหมด แบ่งเป็นสายวิชาการ  
จำนวน 322 คน  (คิดเป็นร้อยละ 45.10) และสายสนับสนุน จำนวน 392 คน (คิดเป็นร้อยละ  
54.90) โดยมีสัดส่วนบุคลากรสายวิชาการต่อสายสนับสนุน 1:1.22 

 
 

สัดส่วนบุคลากรจ าแนกตามสถานภาพ

ข้าราชการ 82 คน (11.48 )

ลูกจ้างประจ า 8 คน (1.12 )

พนักงานราชการ 15 คน (2.10 )

พนักงานมหาวิทยาลัย 435 คน (60.93 )

ลูกจ้างชั่วคราว 174 คน (24.37 )

 
 

สัดส่วนบุคลากรจ าแนกตามประเภท

สายวิชาการ 322 คน (45.10 )

สายสนับสนุน 392 คน (54.90 )
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 บุคลากรในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน  392 คน ในจำนวนนี้ เป็นข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา  จำนวน 10 คน (คิดเป็นร้อยละ 2.55) ลูกจ้างประจำ จำนวน 8 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 2.04) พนักงานราชการ จำนวน 15 คน (คิดเป็นร้อยละ 3.83) พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน  
213 คน (คิดเป็นร้อยละ 54.34) ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 146 คน (คิดเป็นร้อยละ  37.24) 

 

สัดส่วนบุคลากรจ าแนกตามสถานภาพ

ข้าราชการ 82 คน (11.48 )

ลูกจ้างประจ า 8 คน (1.12 )

พนักงานราชการ 15 คน (2.10 )

พนักงานมหาวิทยาลัย 435 คน (60.93 )

ลูกจ้างชั่วคราว 174 คน (24.37 )

 
 
 

 
 บุคลากรในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 243 คน (ไม่นับรวมลูกจ้างชั่วคราว/แม่บ้าน/
ช่าง) เป็นผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 0.41) ระดับปริญญาโท 7 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 2.88) ระดับปริญญาตรี 223 คน (คิดเป็นร้อยละ 91.77) และต่ำกว่าระดับปริญญาตรี 12 คน  
(คิดเป็นร้อยละ4.94)  

สัดส่วนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามวุ ิการศ กษา

ระดับปริญญาเอก 1 คน (0.41 )

ระดับปริญญาโท 7 คน (2.88 )

ระดับปริญญาตรี 223 คน (91.77 )

ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 12 คน (4.94 )
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 บุคลากรในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  จำนวน  243  คน  (ไม่นับรวมลูกจ้างชั่วคราว/
แม่บ้าน/ช่าง) เป็นระดับผู้บริหาร 8 คน  (คิดเป็นร้อยละ 3.30)  ระดับชำนาญการ  3  คน (คิดเป็น
ร้อยละ 1.23) ระดับชำนาญงาน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 0.41) ระดับปฏิบัติการ  220  คน (คิดเป็น
ร้อยละ 90.53) และระดับปฏิบัติงาน 11  คน (คิดเปน็ร้อยละ  4.53) 
 

สัดส่วนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามระดับต าแหน่งงาน

ผู้บริหาร 8 คน (3.30 )

ช านาญการ 3 คน (1.23 )

ช านาญงาน 1 คน (0.41 )

ปฏิบัติการ 220 คน (90.53 )

ปฏิบัติงาน 11 คน (4.53 )

 
 



ส่วนที่ 2  
สถานการณ์ปัจจุบันด้านการบริหารบุคลากร 

 
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ.2560-2564) ได้จัดทำขึ้นใน
ช่วงเวลา ของการปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยง
กันใกล้ชิดกันมากขึ้น  โดยได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางใน
การพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้
สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยง 
อย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยอยู่บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บท หลักของการพัฒนาประเทศ  และเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทย
ไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความสำคัญกับการมี
ส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ ระดับประเทศในทุก
ขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพ่ือร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนา
ประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน”  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อ
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ของ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการ
สำคัญที่ต้องดำเนินการให้ เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือ
เตรียมความพร้อมคน สังคม และ ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้กำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อน
และติดตามประเมินผลที่ชัดเจนเพ่ือกำกับให้ การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ 
นำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
 

วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย การพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
 
วัตถุประสงค์  
1.  เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี 

มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่
มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  



- 9 - 
 

2.  เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง 
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มี คุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี 
ความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้  

3.  เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของ ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 

4.  เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน   

5.  เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงาน     
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา  

6.  เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  

7.  เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับ อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมี
บทบาทนำและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง  ๆ  
ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

 
เป้าหมาย 
1.  คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี

ของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ 
รับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ  
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 

2.  ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ำสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 

3.  ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน 
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและ 
ขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและ
บริการ  มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการ
ผลิตและบริการ ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการ
ผลิตและการให้บริการสู่ ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตรา
การขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุน
วิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ  

4.  ทุนทาง ธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคง อาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่
ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของ ระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและ
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ขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของ
ขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลัก สุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพ
อากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  

5.  มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และ 
เพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคม
ลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและ
ค้ามนุษย์ลดลง  มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ กำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง      
โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วน การพัฒนาที่สำคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการ
เติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออก ของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 

6.  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดำเนินการแทนได้
ดีกว่า ลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการ
ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบัน
การจัดการนานาชาติและ อันดับความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐ
และระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึง    
มีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง

 และยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 

 ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
 เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ.2565 คือ 
“การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานและ
พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศในโลกาภิวัฒน์ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไก        
ของธรรมาภิบาล การเงิน การกำกับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษา บนพ้ืนฐานของเสรีภาพทาง
วิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” 
 สำหรับประเด็นทิศทางและนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคน ประกอบด้วย 
 การเงินอุดมศึกษา ระบบการเงินอุดมศึกษาในปัจจุบันไม่สะท้อนคุณภาพและการพัฒนา 
เสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาอุดมศึกษา ในการนำเงินมาเสริมงบประมาณประจำปีเพ่ือพัฒนา
อาจารย์ การเชื่อมโยงกับภาคการผลิต การจัดตั้งวิสาหกิจ การพัฒนาแรงงาน มีการกำหนดความ
ชัดเจนในการบริหารการเงินอุดมศึกษาให้เป็นมาตรฐาน 
 เครือข่ายอุดมศึกษา มีความซ้ำซ้อน ไม่คุ้มค่าในการลงทุน ไม่ได้มีการส่งเสริมซึ่งกันและกัน
ระหว่างเครือข่ายอันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศของประเทศ (เด่นคนเดียว) เห็นควรให้มีการสนับสนุน
การทำงานในลักษณะเครือข่าย ซึ่งจะนำไปสู่การควบรวมในมิติต่าง ๆ เช่น หลักสูตร ทรัพยากร 
โครงสร้างพ้ืนฐาน การใช้บุคลากรร่วมกัน และการควบรวมสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 
 การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการพัฒนา
นักศึกษา (ทุกด้าน) พัฒนาบุคลากร สร้างความเข้มแข็งในสถาบันอุดมศึกษา และพัฒนาการศึกษา   
สู่ภูมิภาคอาเซียน 
 
3. ยุทธศาสตร์  (Strategies) 

แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) เป็นแผน
ที่จัดทำขึ้นโดยมีกรอบคิดสำคัญ คือ การมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ให้ เป็น 
“มหาวิทยาลัย ชั้นนำรับใช้สังคมของภาคตะวันออก เพ่ือสร้างนวัตกรรมตามศาสตร์พระราชา” 
ภายใต้ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของ
การพัฒนาประเทศ  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-
2579) อันประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ เช่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย 
และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา   แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561 -2580)  
ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนา พ.ศ.2563 -2570        
(4 Platforms) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งมี
เป้าหมายการพัฒนาให้คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรม -      
ราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  มุ่งเน้น “การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศโดยกระบวนการ
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จัดการเรียนการสอน เพ่ือการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน” บริบท
มหาวิทยาลัยในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และแผนงานพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มีบทบาทสำคัญใน
การพัฒนาคุณภาพแรงงานที่ตอบสนองนโยบายดังกล่าว รวมทั้งการปรับโครงสร้างของประเทศ 
ไปสู่ประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาท้องถิ่น  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาครู  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ   

 
 แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) กำหนด
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ระบบการบริหาร 

1. ระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ ทันสมัย 
รองรับการเปลี่ยนแปลง 

1. พัฒนาบุคลากรทุกระดับเชิงรุก 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล อย่างเป็นรูปธรรม 
แนวปฏิบัติ 
1.1 พัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
1.2  พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (Knowledge 
Management Process) ที่
สนับสนุนการยกระดับคุณภาพ
การพัฒนาบุคลากร และ
ระบบงาน 
1.3  สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ภายในองค์กร และสร้างความ
เข้มแข็งของหน่วยงาน 
1.4  ส่งเสริมการเป็นองค์กรสุข
ภาวะ (Happy Work Place) 

 



ส่วนที่ 3 
สภาพปัจจุบันด้านการบริหารบุคลากร มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้มีการจัดทำแผนบริหารบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานด้านการ
ทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แผนปฏิบัติราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568)  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ โดยมีการกำหนดเป้าประสงค ์กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติดังนี้ ดังนี้ 

เป้าประสงค์    
- ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ ทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์     
- พัฒนาบุคลากรทุกระดับเชิงรุก เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล อย่างเป็นรูปธรรม 
แนวปฏิบัติ 
1. พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรโดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management 

Process) ที่สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการพัฒนาบุคลากร และระบบงาน 
3. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมภายในองค์กร และสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงาน 
4. ส่งเสริมการเป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Work Place) 
 

 เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีการปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2564 เพ่ือมุ่งสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำรับใช้สังคมของภาคตะวันออกเพ่ือสร้างนวัตกรรมตามศาสตร์พระราชา         
ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตและการบริหารบุคลากร จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้ 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  
 เพ่ือให้การจัดทำแผนบริหารบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งสภาพแวดล้อมท้ังภายใน
และภายนอก จึงได้มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ SWOT Analysis สรุปผลได้ดังนี้ 
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จุดแข็ง   
 1.  บุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัยมาเป็นเวลานาน จึงมีความภักดีต่อ 
มหาวิทยาลัยสูง  
 2.  มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนในการพัฒนาตนเองตามตำแหน่งที่ครองอยู่  
 3.  บุคลากรสายสนับสนุนมีถิ่นพำนักอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย จึงมีความสะดวกในการเดินทาง  
 4.  บุคลากรสายสนับสนุนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี  
 5.  บุคลากรสายสนับสนุนมีวัฒนธรรมในการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

จุดอ่อน   
 1. ข้อบังคับกำหนดให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความมั่นคงตามสัญญา  ทำให้ขาดความ
กระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง  
 2. บุคลากรสายสนับสนุนขาดความมั่นใจในการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง จึงทำให้การปฏิบัติงานบางด้านมีความล่าช้า  
 3. บุคลากรสายสนับสนุน ขาดทักษะในการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 4. บุคลากรสายสนับสนุนขาดทักษะและศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ  
   โอกาส (Opportunity)  
 1. มีสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง เปิดหลักสูตรให้ศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิม
คุณวุฒิให้สูงขึ้น  
 2. สามารถพัฒนาความรู้  ความสามารถ และทักษะที่มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 อุปสรรค (Threat) 
 1. ขีดจำกัดเกี่ยวกับงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ลดลง  
  

ขั้นตอน/กระบวนการพัฒนาแผน 
1. รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง เช่น นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
2. ประเมินสถานภาพด้านการบริหารบุคลากร โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3. กำหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวบ่งชีด้านการบริหารบุคลากร 
4. กำหนดโครงการ กิจกรรม 
5. เสนอ ร่าง แผนบริหารบุคลากรสายสนับสนุนต่อคณะกรรมการนโยบายและกรรมการ         

ที่เก่ียวข้อง 
6. ถ่ายทอดแผนบริหารบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือนำสู่การปฏิบัติ 
7. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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การวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 การวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์              
เป็นการศึกษาวิเคราะห์จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรสายสนับสนุนในปัจจุบัน และแผนความต้องการ
เพ่ิมกำลังคนในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 เพ่ือใช้เป็นแผนการจัดหากำลังคนมาปฏิบัติงาน                            
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 3.1 การวางแผนกำลังตามส่วนงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 

หน่วยงาน 

ข้อมูลจำนวนบุคลากรที่ต้องการเพิ่ม / ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2561 รวม 2562 รวม 2563 รวม 2564 รวม 
อัตรา 
เริ่ม 

อัตรา 
เพ่ิม 

อัตรา 
2561 

อัตรา 
เพิ่ม 

อัตรา 
2562 

อัตรา 
เพิ่ม 

อัตรา 
2563 

อัตรา 
เพิ่ม 

อัตรา 
2564 

1. สำนักงานอธิการบดี           
   1.1 กองกลาง          
        1.1.1 หน่วยงานอำนวยการ          

- งานธุรการ         3 - 3 - 3 - 3 - 3 
- งานประชุมและพิธีการ       3 - 3 1 4 - 4 - 4 
- งานเลขานุการผู้บริหาร 2 - 2 2 4 - 4 - 4 
- งานยานพาหนะ         2 - 2 - 2 - 2 - 2 
- งานประชาสัมพันธ์   4 - 4 1 5 - 5 - 5 
- หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ         1 - 1 - 1 - 1 - 1 

        1.1.2 หน่วยงานคลัง 9 - 9 - 9 - 9 - 9 
        1.1.3 หน่วยงานพัสดุ 9 - 9 1 10 - 10 - 10 
        1.1.4 หน่วยงานบริหารงานบุคคล 8 - 8 - 8 - 8 - 8 
        1.1.5 หน่วยงานอาคารสถานท่ี 12 - 12 1 13 1 14 1 15 
        1.1.6 หน่วยงานศูนย์บางคล้า 27 - 27 - 27 - 27 - 27 
        1.1.7 หน่วยงานนิติการ 4 - 4 - 4 - 4 - 4 
        1.1.8 ศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 6 - 6 - 6 - 6 - 6 
        1.1.9 งานพัฒนาคุณภาพครู 3 - 3 - 3 - 3 - 3 
   1.2 กองนโยบายและแผน 10 - 10 - 10 - 10 - 10 
   1.3 กองพัฒนานักศึกษา 14 - 14 - 14 - 14 - 14 
   1.4 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 3 - 3 1 4 - 4 - 4 
2. คณะครศุาสตร์ 16 - 16 4 20 4 24 5 29 
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 - 8 1 9 - 9 - 9 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 - 17 1 18 - 18 - 18 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8 - 8 1 9 - 9 - 9 
6. คณะวิทยาการจัดการ  10 - 10 - 10 - 10 - 10 
7. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 22 - 22 1 23 - 23 1 24 
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หน่วยงาน 

ข้อมูลจำนวนบุคลากรที่ต้องการเพิ่ม / ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2561 รวม 2562 รวม 2563 รวม 2564 รวม 
อัตรา 
เริ่ม 

อัตรา 
เพ่ิม 

อัตรา 
2561 

อัตรา 
เพิ่ม 

อัตรา 
2562 

อัตรา 
เพิ่ม 

อัตรา 
2563 

อัตรา 
เพิ่ม 

อัตรา 
2564 

8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 26 - 26 1 27 - 27 - 27 
9. สถาบันวิจัยและพัฒนา 5 - 5 1 6 - 6 1 7 
10. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม และท้องถิ่น 10 - 10 - 10 - 10 - 10 
11. หน่วยตรวจสอบภายใน 3 - 3 - 3 - 3 - 3 

จำนวนบุคลากรทั้งหมด 247 - 247 17 264 5 269 8 277 
 

 



ส่วนที่ 4 
ยุทธศาสตร์การบริหารบุคลากรสายสนับสนุน 

 
ผลการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) กรอบแผน

อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2552-2564)  แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
ราชนครินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568)  ที่เกี่ยวข้องการบริหารและพัฒนากำลังคน  รวมทั้งสภาพ
ปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงนำผลการประเมินสภาพ
ปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยมากำหนดทิศทางการบริหารบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ระบบการวัดผลสัมฤทธิ์ และการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติโดยการ
กำหนดกลยุทธ์พร้อมมาตรการการปฏิบัติในการขับเคลื่ อนยุทธ์ศาสตร์รวมทั้งกำหนดมาตรฐาน
ความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  HR Scorecard ใน 5 มิติ ได้แก่  

1.  มิติความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment)  
2.  มิติประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 
3.  มิติประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
4.  มิติความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability) 
5.  มิติคุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตและการทำงาน (Quality of Work Life)  

 
วิสัยทัศน ์
 มุ่งพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีศักยภาพ 
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
 
พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ทางด้านการวางแผน การสรรหา    
การคัดเลือก การจูงใจให้ได้คนดีคนเก่งมาร่วมปฏิบัติงาน  

2. พัฒนาขีดความสามารถทักษะทางวิชาชีพ ความก้าวหน้าในอาชีพ  รวมทั้งการสร้างและ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

3. เสริมสร้างทัศนคตแิละพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีของบุคลากร 
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วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทุกระดับให้มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญตามสายงาน  
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติ และพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีของบุคลากรให้มีพฤติกรรม
ปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยมุ่งหวัง 
 
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทุกระดับให้มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญตาม

สายงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างทัศนคติและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีของบุคลากร 

 
กลยุทธ์     
 1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
 2. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีระดับตำแหน่งความเชี่ยวชาญสูงขึ้น 
 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน 
 4. สร้างวัฒนธรรมองค์การ (การสร้างความรัก ความสามัคคี การมีส่วนร่วม ความผูกพัน) เพ่ือให้
เกิด Engagement กับมหาวิทยาลัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานบริหารงานบุคคล 
 

กลยุทธ์ แนวปฏิบัติ กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
1. พัฒนาระบบ
และกลไกการ
บริหารและ
พัฒนาบุคลากร 

1.1 จัดทำแผน
บริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร
ในระดับ
มหาวิทยาลัยระดับ
หน่วยงาน 
1.2 กำหนด
สมรรถนะที่พึง
ประสงค์ของบุคลากร
ในแต่ละตำแหน่งงาน
เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
1.3 สร้างระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจาก
ผลสำเร็จของงาน
อย่างโปร่งใสและเป็น
ธรรม 
1.4 สนับสนุนให้เกิด
บรรยากาศแห่งการ
พัฒนาความ
เชี่ยวชาญในองค์กร
ด้วยการจัดสรร
ทรัพยากรเครื่องมือ

1. โครงการจัดทำ
แผนบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ 
 
2. โครงการจัดทำ
แผนบริหารและแผน
แผนพัฒนาบุคลากร 
ระดับคณะ หน่วยงาน 
 
3. โครงการทบทวน
ปรับปรุงระเบียบ 
ข้อบังคับเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลให้
สอดคล้องกับบริบท
การเปลี่ยนแปลง 

กองนโยบายและแผน 
สำนักงานอธิการบดี/ 
หน่วยงานบริหารงาน
บุคคล กองกลาง 
สำนักงานอธิการบดี 
 
ทุกคณะ/หน่วยงาน 
 
 
 
 
หน่วยงานนิติการ 
กองกลาง สำนักงาน
อธิการบดี/ 
หน่วยงานบริหารงาน
บุคคล กองกลาง 
สำนักงานอธิการบดี 

50,000 
 
 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 

30,000 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปี 64 
1. ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ข้อ 6 
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กลยุทธ์ แนวปฏิบัติ กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
อุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการ
พัฒนา 
1.5 ทบทวนปรับปรุง
ระเบียบ ข้อบังคับ
เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลให้
ทันสมัย 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทุกระดับให้มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญตามสายงาน 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกหน่วยงาน/หน่วยงานบริหารงานบุคคล 
 

กลยุทธ์ แนวปฏิบัติ กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
2.1 พัฒนา
บุคลากรสาย
สนับสนุนให้มี
ระดับตำแหน่ง
ความเชี่ยวชาญ
สูงขึ้น 

2.1.1 พัฒนา
สมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
อาชีพ 
 
 
 
 
2.1.2 จัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
เรื่อง “การจัดทำ
คู่มือปฏิบัติงานหลัก 
และการเขียนแบบ
ประเมินความรู้ 
ความสามารถ 
ทักษะ และ
สมรรถนะ” 
2. โครงการพัฒนา
คูม่ือปฏิบัติงาน
พนักงาน

หน่วยงานบริหารงาน
บุคคล กองกลาง 
สำนักงานอธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

74,800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80,000 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปี 64 
1.  ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีระดับตำแหน่งความเชี่ยวชาญ 
 สูงขึ้น 

ร้อยละ 2 

2.  ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80 
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กลยุทธ์ แนวปฏิบัติ กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
 มหาวิทยาลัยสาย

สนับสนุน 
2.2 พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

2.2.1 พัฒนา
สมรรถนะบุคลากร
โดยใช้กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Knowledge 
Management 
Process) ที่
สนับสนุนการ
ยกระดับคุณภาพ
การพัฒนาบุคลากร 
และระบบงาน 
 

1. โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง การเขียน
หนังสือราชการ 
 
2. โครงการส่งเสริม
การจัดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ 
เรื่อง เทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ 
 
3. โครงการพัฒนา
งานด้านการวางแผน
และพัฒนาบุคลากร
คณะวิทยาการ
จัดการ 
 
4. โครงการพัฒนา
ผู้บริหารและ
บุคลากร 
 
5. โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร 
(ประชุม สัมมนา 
อบรม) 
 
6. โครงการพัฒนา
บุคลากรสาย
สนับสนุน 
 

งานธุรการ หน่วยงาน
อำนวยการ กองกลาง 
สำนักงานอธิการบดี 
 
 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
 
 
 
 
 
คณะวิทยาการจัดการ 
 
 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
งานเลขานุการผู้บริหาร 
หน่วยงานอำนวยการ 
กองกลาง สำนักงาน
อธิการบดี 
 
หน่วยงานบริหารงาน
บุคคล กองกลาง 
สำนักงานอธิการบดี 
 

- 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 

208,000 
 
 
 
 
 

42,000 
 
 
 

250,000 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 



- 22 - 
 

กลยุทธ์ แนวปฏิบัติ กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
7. โครงการส่งเสริม
และพัฒนากีฬา
บุคลากร 
 
8. โครงการบริหาร
จัดการและพัฒนา
บุคลากรด้านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

หน่วยงานบริหารงาน
บุคคล กองกลาง 
สำนักงานอธิการบดี 
 
กองนโยบายและแผน 
สำนักงานอธิการบดี 

150,000 
 
 
 

100,000 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างทัศนคติและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีของบุคลากร 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกหน่วยงาน/หน่วยงานบริหารงานบุคคล 
 

กลยุทธ์ แนวปฏิบัติ กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
3.1 สร้างวัฒนธรรม
องค์การ (การสร้าง
ความรัก ความสามัคคี 
การมีส่วนร่วม ความ
ผูกพัน) เพ่ือให้เกิด 
Engagement กับ
มหาวิทยาลัย  

3.1.1 พัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนให้มี
ความโดดเด่น
ทางด้านคุณธรรม
จริยธรรมมีทัศนคติ
ค่านิยมวัฒนธรรมที่ดี
ในการทำงานร่วมกัน
ภายใต้สถานการณ ์ 
ที่มีการเปลี่ยนแปลง
โดยยึดหลักความ
พอเพียงในการ
ปฏิบัติงาน 
3.1.2 จัดระบบ

1. โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์
และวันครอบครัว
ชาวราชนครินทร์ 
 
2. โครงการกษีณาลัย 
 
 
 
3. โครงการสร้าง
แรงจูงใจ สานสายใย 
รวมใจราชนครินทร์ 
(สารภีสัมพันธ์) 

สำนักงาน
อธิการบดีและ
ศูนย์ศิลปะฯ 

 
 

สำนักงาน
อธิการบดีและ
ศูนย์ศิลปะฯ 

 
สำนักงาน
อธิการบดี 

 
 

- 
 
 
 
 
- 

 
 
 

- 
 
 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย 

ปี 64 
1. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสายสนับสนุน ร้อยละ 95 
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กลยุทธ์ แนวปฏิบัติ กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้มี
ความรักผูกพันต่อ
องค์กรยกย่องคนเก่ง
และคนดี 
3.1.3 สร้างกระบวน-
การมีส่วนร่วมภายใน
องค์กร และสร้าง
ความเข้มแข็งของ
หน่วยงาน 
3.1.4 ส่งเสริมการ
เป็นองค์กรสุขภาวะ 
(Happy Work 
Place) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ระบบและกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 
 แผนบริหารบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
ราชนครินทร์ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) ไปสู่การปฏิบัติ โดยจะดำเนินการ 2 ระดับ คือ ระดับมหาวิทยาลัยและ
ระดับคณะ หน่วยงาน สำหรับการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ  โดยมีการถ่ายทอดแผนบริหารบุคลากร 
สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์สู่การปฏิบัติผ่านที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (กบ. ) และคณะกรรมการผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ผบ.) เพ่ือให้ผู้บริหารทุกระดับมีความเข้าใจที่ตรงกัน ร่วมถ่ายทอดและ
ดำเนินการจัดทำแผนบริหารบุคลากรสายสนับสนุนของทุกหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนบริหารบุคลากร
สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  และมีระบบในการ
กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามระยะเวลาที่กำหนด 
  



 

 

 
ภาคผนวก 


































































