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แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  
 คณะเกษตรศาสตร�  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร� 

พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4 

ส'วนที่ ๑ ข,อมูลทั่วไป 

ประวัติความเป1นมา 

 คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร มีวัตถุประสงคในจัดการเรียนการสอนใน
ด"านการเกษตร เป#ดรับนักศึกษาครั้งแรกในป(การศึกษา 2549 โดยในช.วงแรกนั้นจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร โดยใช"ทรัพยากร ด"านอาคารสถานท่ี 
ห"องปฏิบัติการ แปลงฝ7กปฏิบัติงานของนักศึกษา ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส ณ บ"านป8าไผ. 
ตําบลตันหยงลิมอ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ต้ังแต.  ป(การศึกษา 2549 ถึง ป(การศึกษา 2552 รวม
ระยะเวลาท้ังสิ้น 4 ป( ต.อมาผู"ช.วยศาสตราจารย   ดร.จงรัก พลาศัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทรในขณะนั้น มีนโยบายให"ย"ายคณะเกษตรศาสตรมายังพ้ืนท่ีศูนยราชการใหม.เพ่ือเพ่ิมโอกาสและ
ศักยภาพในการพัฒนา โดยมหาวิทยาลัยฯ ได"ขอใช"ท่ีดินสาธารณประโยชนบริเวณท่ีเลี้ยงสัตวบาโงตารง(โคก
เขือ) บ"านทุ.งกง หมู.ท่ี 8 ตําบล     โคกเคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จํานวน 156 ไร. ซ่ึงอยู.ติดกับพ้ืนท่ี
ศูนยราชการใหม.เขตโคกเขือ จากกรมท่ีดิน เพ่ือรองรับการพัฒนาโครงสร"างพ้ืนฐานและฟารมคณะ
เกษตรศาสตร แต.พ้ืนท่ีดังกล.าวมีราษฎรในพ้ืนท่ีได"เข"ามาจับจองเปJนพ้ืนท่ีทํากิน มหาวิทยาลัยฯ จึงได"เข"าทํา
การเจรจาและชี้แจงวัตถุประสงคในการขอใช"พ้ืนท่ีกับราษฎรและหน.วยงานท่ีเก่ียวข"องเปJนจํานวนหลายรอบ
จนทําให"ราษฎรบางส.วนยินดียกพ้ืนท่ีให"กับทางมหาวิทยาลัยฯ แต.ยังมีราษฎรบางส.วนท่ียังประสงคจะเข"าทํา
กินในพ้ืนท่ีจึงได"ทําหนังสือถึงผู"ตรวจการแผ.นดิน ผู"ตรวจการแผ.นดินจึงวินิจฉัยให"จัดสรรพ้ืนท่ีให"กับราษฎร
สามารถเข"าทํากินจํานวน 20 ไร. และยกพ้ืนท่ีให"มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรเข"าบริหารจัดการ จํานวน 
136-06-62 ไร. หลังจากท่ีคณะเกษตรศาสตรได"รับนโยบายให"ย"ายมายังพ้ืนท่ีศูนยราชการใหม. เขตโคกเขือ 
อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในป( พ.ศ. 2552 คณะผู"บริหารคณะเกษตรศาสตรในขณะนั้นได"เข"าทําการ
สํารวจและจัดทําแผนพัฒนาพ้ืนท่ี แต.ด"วยสภาพพ้ืนท่ีในขณะนั้น เปJนพ้ืนท่ีป8าพรุเสม็ดท่ีมีต"นเสม็ดข้ึนเต็มพ้ืนท่ี 
การเข"าปรับพ้ืนท่ีจึงต"องใช"เวลา ทําให"เกิดความไม.พร"อมของสถานท่ีท่ีรองรับการฝ7กปฏิบัติงานของนักศึกษา 
ทางคณะฯ จึงเห็นพ"องกันว.ายังไม.พร"อมท่ีจะย"ายท่ีต้ังมายังพ้ืนท่ีดังกล.าวได" จึงได"กลับไปใช"พ้ืนท่ีของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส จัดการเรียนการสอนเช.นเดิมก.อนเปJนระยะเวลา 1 ป( หลังจากนั้นใน พ.ศ. 
2553 คณะเกษตรศาสตรจึงย"ายสํานักงานมายังพ้ืนท่ีศูนยราชการใหม.เขตโคกเขือ โดยในระยะแรกได"ขอใช"
อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร   ชั้น 3 เปJนท่ีต้ังสํานักงานชั่วคราว และในป(เดียวกัน มหาวิทยาลัยฯ 
ได"จัดสรรงบประมาณให"กับคณะเกษตรศาสตรเข"าปรับพ้ืนท่ีและตัดถนน และพ้ืนท่ีส.วนหนึ่งของฟารมได"ทํา
การยกร.องเพ่ือปลูกปาลมน้ํามัน จากนั้นเปJนต"นมาฟารมคณะเกษตรศาสตรจึงมีการพัฒนาอย.างต.อเนื่อง 
 ปPจจุบันคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร มีสํานักงานชั่วคราวและจัดการเรียน
การสอน อยู.ท่ีชั้น ๓ อาคารคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร เขต โคกเขือ ตําบลโคก
เคียน อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

ปรัชญา 
 “ รับผิดชอบ ใฝ8ศึกษา มีคุณธรรม นําสังคม ” 
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วิสัยทัศน� 
 “ คณะเกษตรศาสตรเปJนผู"นําด"านวิชาชีพ และนวัตกรรมทางการเกษตร อันดับหนึ่งในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต" ภายในป( 2564 ” 

พันธกิจ 
 เพ่ือให"สอดคล"องกับพันธกิจ ท่ีกําหนดโดย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร คณะเกษตรศาสตร จึงได"กําหนดพันธกิจ  ๕ ด"าน เพ่ือใช"เปJนกรอบ
ของการดําเนินงาน ดังนี้       
  1. ผลิตบัณฑิต/ผู"สําเร็จการศึกษา 
                 2. ผลิตผลงานทางวิชาการ งานสร"างสรรค และงานวิจัย 
                  3. บริการวิชาการและวิชาชีพ 
                  4. ทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
                  5. การบริหารและการจัดการ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร� เป6าประสงค� และตัวช้ีวัด (2560-2564) 
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตให"มีคุณภาพทางด"านวิชาชีพและนวัตกรรม 

เป6าประสงค� ตัวช้ีวัดเป6าหมาย 
1.1 บัณฑิตมีคุณภาพทางด"านวิชาชีพและนวัตกรรมมี
มาตรฐานในระดับสากล 

1.1.1 จํานวนรางวัลท่ีนักศึกษา/บัณฑิตได"รับในระดับชาติ
และนานาชาติ อย.างน"อย 12 ชิ้น 

1.2 นักศึกษาสอบผ.านมาตรฐานวิชาชีพ 1.2.1 ร"อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ.านมาตรฐานวิชาชีพใน
การสอบครั้งแรก  

1.3 นักศึกษาสอบผ.านมาตรฐานภาษาอังกฤษ 1.3.1 ร"อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ.านมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ก.อนสําเร็จการศึกษา เท.ากับ 100 

1.4 บัณฑิตมีงานทําหลังจากสําเร็จการศึกษา 1.4.1 ร"อยละบัณฑิตท่ีมีงานทําภายใน 1 ป( อย.างน"อย 95  
1.4.2 ร"อยละบัณฑิตท่ีมีงานทําตรงตามสาขาภายใน 1 ป( 
อย.างน"อย 70 

1.5 บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรม ควบคู.จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

1.5.1 ร"อยละของบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม อยู.ในระดับดี
ข้ึนไปจากการสํารวจผู"ใช"บัณฑิต ร"อยละ 100 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 ผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรม ท่ีมีคุณภาพ มุ.งสู. Thailand 4.0 
เป6าประสงค� ตัวช้ีวัดเป6าหมาย 

2.1 ผลงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ หรือ
นวัตกรรม ท่ีได"รับการเผยแพร.ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 

2.1.1 จํานวนผลงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ หรือ
นวัตกรรม ท่ีได"รับการเผยแพร.ในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ  
2.1.2 จํานวนผลงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ หรือ
นวัตกรรม ท่ีได"รับรางวัลในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
อย.างน"อย 14 ชิ้น 

2.2 งานวิจัย สิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรม ท่ีนําไปใช"
ประโยชนและสร"างมูลค.าเ พ่ิมให" กับสามจังหวัด
ชายแดนใต" 

2.2.1 จํานวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรม ท่ีได"รับ
การรับรองจากหน.วยงานภายนอก หรือผู"ท่ีนําไปใช"ประโยชน
ในสามจังหวัดชายแดนใต" อย.างน"อย 11 ผลงาน 
2.2.2 จํานวนหน.วยงานภายนอก หรือผู"ท่ีนําไปใช"ประโยชน
ในสามจังหวัดชายแดนใต" ท่ีได"รับประโยชนจากผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรม อย.างน"อย 19 หน.วยงาน 

2.3 งานวิจัย สิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรม ท่ีได"รับการ
คุ"มครองทรัพยสินทางปPญญา 

2.3.1 จํานวนผลงานของมหาวิทยาลัยท่ีได"รับการคุ"มครอง
ทรัพยสินทางปPญญา อย.างน"อย 2 ผลงาน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 บริการวิชาการ วิชาชีพ ท่ีมีมาตรฐาน เพ่ือตอบสนองความต"องการของชุมชนและ
สังคม ในสามจังหวัดชายแดนใต" 

เป6าประสงค� ตัวช้ีวัดเป6าหมาย 
3.1 การบริการวิชาการ วิชาชีพ ท่ีตอบสนองความ
ต"องการของชุมชน และสังคม 

3.1.1 ร"อยละของจํานวนผู"รับบริการวิชาการ วิชาชีพ ท่ีพึง
พอใจในระดับดีข้ึนไป อย.างน"อยร"อยละ 80 
3.1.2 ร"อยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการ วิชาชีพท่ี
ผ.านเกณฑความพึงพอใจในระดับดีข้ึนไป อย.างน"อยร"อยละ 
90 

3.2 เปJนศูนยกลางในการบริการวิชาการ วิชาชีพใน
สามจังหวัดชายแดนใต" 

3.2.1 มีจํานวนศูนยเฉพาะทางเพ่ือให"บริการวิชาการ วิชาชีพ 
อย.างน"อย 1 ศูนย 
3.2.2 จํานวนครั้งของผู"รับบริการวิชาการ วิชาชีพจากศูนย
เฉพาะทาง  
3.2.3 จํานวนหน.วยงานท่ีเข"ารับบริการวิชาการ วิชาชีพจาก
ศูนย  
3.2.4 จํานวนผู"เข"ารับบริการวิชาการจากศูนย อย.างน"อย 
550 คน 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4 อนุรักษ ส.งเสริม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต"สังคมพหุวัฒนธรรม 
เป6าประสงค� ตัวช้ีวัดเป6าหมาย 

4.1 กิจกรรมการอนุรักษ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของ
สังคมพหุวัฒนธรรม 

4.1.1 จํานวนกิจกรรม การอนุรักษ สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ของสังคมพหุวัฒนธรรม อย.างน"อย 34 กิจกรรม 
4.1.2 ร"อยละของนักศึกษาท่ีเข"าร.วมกิจกรรมในโครงการ 
การอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมของสังคมพหุวัฒนธรรม 
อย.างน"อย 4 โครงการต.อป( อย.างน"อยร"อยละ 90 (โครงการ
พระราชทานปริญญาบัตร โครงการวันสถาปนา โครงการ
รอมฎอน/หล.อเทียน โครงการวันไหว"ครู/รําลึกพระคุณครู) 
4.1.3  ร"อยละของบุคลากรท่ีเข"าร.วมกิจกรรมการอนุรักษ สืบ
สานศิลปวัฒนธรรมของสังคมพหุวัฒนธรรม อย.างน"อย 4 
โครงการต.อป( อย.างน"อยร"อยละ 90 (โครงการพระราชทาน
ปริญญาบัตร โครงการวันสถาปนา โครงการรอมฎอน/หล.อ
เทียน โครงการวันสําคัญทาง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย) 
 

4.2 บัณฑิตสามารถดํารงชีวิต ภายใต"สังคมพหุ
วัฒนธรรมได"อย.างมีความสุข 

4.2.1 ร"อยละของบัณฑิตท่ีสามารถดํารงชีวิตภายใต"สังคมพหุ
วัฒนธรรมได"อย.างมีความสุข อย.างน"อยร"อยละ 90 

4.2.2  ระดับความพึงพอใจของผู"ใช"บัณฑิต ในระดับดีข้ึนไป 
อย.างน"อยร"อยละ 80 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการอย.างมีประสิทธิภาพ สู.องคกรชั้นนํา 
เป6าประสงค� ตัวช้ีวัดเป6าหมาย 

5.1 องคกรท่ีบริหารจัดการด"วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.1.1 จํานวนระบบสารสนเทศ ท่ีถูกนํามาใช"ในการบริหาร
จัดการ อย.างน"อย 5 ระบบ (การเงิน งานวิจัย นักศึกษา 
บุคลากร งานประกัน) 
5.1.2  ร"อยละของจํานวนผู"ใช"บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ีมีระดับความพึงพอใจ ระดับดีข้ึนไป  

5.2 เปJนองคกรแห.งการเรียนรู" 5.2.1. จํานวนองคความรู"ด"านการบริหารจัดการ อย.างน"อย 
4 เรื่อง 
5.2.2 จํานวนเครือข.ายในมหาวิทยาลัยท่ีมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู"  

5.3 เปJนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการด"วยหลัก 
ธรรมาภิบาล 

5.3.1 ร"อยละของคะแนนท่ีมหาวิทยาลัยได"รับการประเมิน
หลักธรรมาภิบาลในการดําเนินการ อย.างน"อยร"อยละ 80 
5.3.2 ร"อยละของคะแนนท่ีมหาวิทยาลัยได"รับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร.งใสในการดําเนินการ อย.างน"อยร"อย
ละ 80 
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เป6าประสงค� ตัวช้ีวัดเป6าหมาย 
5.4 บุคลากรมีความรู"ความสามารถตรงตามภาระ
งาน มีขวัญกําลังใจในการปฏิ บั ติงานอย.างเ ต็ม
ศักยภาพ 

5.4.1 ร"อยละของบุคลากรท่ีได"รับการพัฒนาความรู"และ
ทักษะตามวิชาชีพร"อยละ 100 
5.4.2 ร"อยละของบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก อย.างน"อย
ร"อยละ 18 
5.4.3 ร"อยละของบุคลากรท่ีมีตําแหน.งทางวิชาการ อย.าง
น"อยร"อยละ 14 
5.4.4 ร"อยละของบุคลากรท่ีมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานอยู.ในระดับดีข้ึนไป  

 
หลักการและเหตุผลในการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

 การแข.งขันขององคกรในยุคปPจจุบันท่ีมุ.งเน"นการสร"างความได"เปรียบด"านเงินลงทุนและเทคโนโลยี
สมัยใหม. อาจไม.ใช.แนวทางท่ีจะสร"างความยั่งยืนให"กับองคกรได"ตลอดไป เนื่องจากการแสวงหาแหล.งเงินลงทุน 
สามารถหาได"ไม.ยากรวมท้ังการพัฒนาศักยภาพด"านเทคโนโลยีสมัยใหม.ก็เปJนสิ่งท่ีสามารถสร"างเลียนแบบหรือ
ดัดแปลง ปรับปรุง แก"ไขให"ทันสมัยได"ตลอดเวลาเช.นกัน ดังนั้น จะเห็นได"ว.าองคกรส.วนใหญ.ในปPจจุบันจะให"
ความสําคัญกับการ “สร,างคน” เพ่ือสร"างความได"เปรียบทางการแข.งขัน องคกรใดท่ีสามารถสร"างและพัฒนา
ศักยภาพของคน รวมท้ัง สร,างความภักดีต'อองค�กรให,เกิดกับคนได, องคกรนั้นจะประสบผลสําเร็จในการ
บริหารจัดการและบรรลุผลตามเป_าหมายขององคกรได"อย.างยั่งยืน 
 การพัฒนา “ความรู"ความสามารถ” บุคลากรขององคกรเปJนสิ่งท่ีต"องดําเนินไปอย.างมีระบบกลไกท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีการสนับสนุนงบประมาณอย.างเหมาะสมรวมท้ังมีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลอย.างต.อเนื่อง เพ่ือให"ได"ทรัพยากรบุคคลท่ีมีศักยภาพสูง มีความสามารถในการเรียนรู"สิ่งใหม.ๆ อย.าง
รวดเร็ว ทันต.อการเปลี่ยนแปลงและการแข.งขัน และสามารถปฏิบัติงานให"บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผน
ยุทธศาสตรของคณะเกษตรศาสตรได"อย.างมีประสิทธิภาพ 
 คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ให"ความสําคัญกับกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ มีการพัฒนากลไกสนับสนุนให"บุคลากรได"มีโอกาสเพ่ิมพูนความรู"ความสามารถ
ท่ีจําเปJนและส.งผลต.อการเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลการทํางาน ในขณะเดียวกันคณะฯ ยังให"ความสําคัญใน
เรื่องการสร"างดุลยภาพชีวิตท่ีดีร.วมกับการทํางานอย.างมีความสุขของบุคลากรด"วย ดังนั้น การจัดทําแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน จึงได"มีการวิเคราะหความจําเปJนในการพัฒนาด"านต.างๆ เพ่ือให"
สอดคล"องกับยุทธศาสตรของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ จึงได"แบ.งหัวข"อการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนออกเปJน 3 ด"านหลัก คือ 
  1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติการ 
  2. การพัฒนาทักษะความรู"ด"านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3. การส.งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ในส.วนของการดําเนินงานบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะฯ ใช"รูปแบบการดําเนินงานในหลาย
ลักษณะ เช.น 
  - การแลกเปลี่ยนเรียนรู"   
  - การประชุม สัมมนา ฝ7กอบรม 
  - การศึกษาดูงาน   



ห น� า  | 6 
 

  - การสอนงาน (ระบบพ่ีเลี้ยง) ฯลฯ 
 อย.างไรก็ตามคณะฯ ตระหนักดีว.ากระแสการเปลี่ยนแปลงในด"านต.างๆ ท่ีเกิดข้ึนอย.างต.อเนื่องนั้น
จําเปJนอย.างยิ่งท่ีคณะฯ จะต"องมีการปรับกระบวนการในการบริหารและพัฒนาบุคลากรเพ่ือให"ทันต.อการ
เปลี่ยนแปลงดังกล.าว ดังนั้น การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรจะเปJน
เครื่องบ.งชี้ท่ีสําคัญให"กับคณะฯ ว.าการบริหารและพัฒนาบุคลากรท่ีคณะฯ ดําเนินการอยู.มีประสิทธิภาพและ
สามารถสนับสนุนการดําเนินงานในด"านต.างๆ ของคณะฯ หรือไม.ประการใด ซ่ึงประเด็นการประเมินฯ 
ดังกล.าวเปJนเรื่องท่ีคณะฯ จะพิจารณาดําเนินการพัฒนาเพ่ือให"เห็นผลเปJนรูปธรรมมากข้ึนต.อไป 

 

วัตถุประสงค�ในการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
 ๑. เพ่ือให"กระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของคณะเกษตรศาสตรมีเป_าหมายและทิศทางท่ี
ชัดเจนสอดคล"องกับแผนยุทธศาสตรคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ 
 ๒. เพ่ือให"บุคลากรทุกสายงานสามารถปฏิบัติหน"าท่ีได"อย.างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสําเร็จขององคกร
และเพ่ือให"บุคลากรมีโอกาสความก"าวหน"าในหน"าท่ีอย.างต.อเนื่อง 
 ๓. เพ่ือสร"างดุลยภาพชีวิตท่ีดีในการปฏิบัติงาน บุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังร.างกายและจิตใจ 
 ๔. เพ่ือให"กระบวนการติดตามประเมินผลตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพ 
 ๕. เพ่ือเปJนแนวทางในการปรับปรุงแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรในป(งบประมาณต.อไป 

 

โครงสร,างองค�กร 
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ส'วนที่ 2 ข,อมูลบุคลากรสายสนับสนุน 

2.1 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน  จําแนกตามตําแหน'งและวุฒิการศึกษา 
ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหน'ง วุฒิการศึกษา สาขาที่จบ วันที่ปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
1 นางสาวปราณี  ทองเกิด รักษาการหัวสํานักงานคณบดี ปริญญาตรี สังคมศาสตร 1 เม.ย. 52  
2 นางสาวประกายวรรณ  วิเชียรรัตน บุคลากร ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ๖ ก.ย. ๕๕  
3 นางสาวอรุณี  ศรีชัย นักวิชาการเงินและบัญชี ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ๒ ก.ค. ๕๖  
4 นางสาวดวงฤทัย  ชายสวัสดิ์ เจ"าหน"าที่งานสารสนเทศ ปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร ๑๘ มิ.ย. ๕๘  
5 นายสรรฤทธิ์  จู"ฮกหลี้ พนักงานขับรถยนต ม.๖ - 7 ม.ค. 52  
6 นายวรการณ  ขวัญแก"ว ผู"ปฏิบัติงานการเกษตร  ปวส. ไม"ดอกไม"ประดับ ๑๖ มิ.ย. ๕๗  
7 นายอาซือวาน  ฮินนะ ผู"ปฏิบัติงานการเกษตร ปริญญาตรี เกษตรศาสตร ๑๖ มิ.ย. ๕๗  
8 นายชนะ  เพ็ชรพันธ คนงาน ม.๓ - ๑๙ พ.ย. ๕๗  

ลูกจ,างชั่วคราวสายสนับสนุน 
9 นางสาวธีรกานต  ผิวแก"ว จนท.งานทะเบียนและวัดผล ปริญญาตรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 1 ม.ค. ๕6  

10 นางสาวอธิตา  จันทราช จนท.งานกิจกรรมนักศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรสิ่งแวดล"อม 1 มิ.ย. ๕๗  
11 นางสาวอังคณา  ราชสุวรรณ จนท.พัสดุ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ(การจัดการ) 1 ต.ค. ๕๗  
12 นางจินตนา  ทองน"อย จนท. งานบุคลากร ปวส. คอมพิวเตอรธุรกิจ 1 ต.ค. ๕๗  
13 นางสาวพิมลรัตน  หาญสกุลวัฒน จนท.นโยบายและแผน ปริญญาโท เทคโนโลยีอุตสาหกรมและการ

จัดการสินค"าสิ่งทอ 
18 มี.ค. 59  

14 นางสาวสุรัตนา  เทพแข จนท.บัญชี ปริญญาตรี การบัญชี 3 ต.ค. 59  
15 นายวัชระ  เจียมสวัสดิ์ จนท.งานหลักสูตร ปริญญาตรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
7 ก.ค. 60  

16 นางสาวเกสร  เขียวคง แม.บ"าน ป.6 - 1 ต.ค. 59  
17 นายประสิทธิ  นามวงศ งานอาคารสถานที่ ปริญญาตรี เทคโนโลยีการไฟฟ_า 1 พ.ค. 59  
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จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน  จําแนกตามตําแหน'งและวุฒิการศึกษา 

 

ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหน'ง วุฒิการศึกษา สาขาจบ วันปฏิบัติงาน หมายเหตุ 
18 นายเอนก  ศรีเกรียง จนท.งานฟารม ม.๖ - 28 พ.ค. 58  
19 นายซูการนอ  มูซอ จนท.งานฟารม ม.๖ - 1 ต.ค. ๕๗  
20 นายอับดุลรอฮิม  มามะ จนท.งานฟารม ม.3 - 1 ต.ค. ๕๗  
21 นายฮูมัยเดน  หะยีมูซอ จนท.งานฟารม ปริญญาตรี เกษตรศาสตร 1 ต.ค. ๕๗  
22 นายซะกะรียา  จําปาแก"ว จนท.งานฟารม ม.3 - 15 ส.ค. 60  

23 นายมูฮําหมัดอารีเพ็ญ  มัยเซ.ง จนท.งานฟารม ปริญญาตรี เกษตรศาสตร 14 ก.พ. 60  

24 นายนัสรูดิน  การเดชกุล จนท.งานฟารม ปริญญาตรี เกษตรศาสตร 19 พ.ย. 57  

25 นายมูหะมะ  ดาโอjะ จนท.งานฟารม ปริญญาตรี เกษตรศาสตร 20 มิ.ย. 60  

26 นางบรรจง  แก"วเต็ม จนท.งานฟารม ม.๓ - 1 ต.ค. ๕๗  

27 นายชานนท  อนันตเสนา จนท.งานฟารม ปริญญาตรี เทคโนโลยีภูมิทัศฯ 11 พ.ค.  60  

28 นายสมควร  หวันหวัง จนท.งานฟารม ป.3 - 4 พ.ย. 59  

29 นายต.วนรอปา  ตูแวอูมา จนท.งานฟารม ปริญญาตรี เกษตรศาสตร 1 ต.ค. ๕๗  
30 นายมะรุสดี  สาเรjะ จนท.งานฟารม ม.3 - 1 ต.ค. ๕๗  
31 นายยูโซjะ  หะสีแม จนท.งานฟารม ป.6 - 1 ต.ค. ๕๗  

 

๒.๒  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน ที่จะเกษียณอายุราชการ (ระหว'างปJ 2560 - 2573) 

ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหน'ง วุฒิการศึกษา สาขาที่จบ วันที่ปฏิบัติงาน วันที่เกษียณอายุ 
หมายเหตุ 

(ว/ด/ป เกิด) 
1 นางสาวประกายวรรณ  วิเชียรรัตน บุคลากร ปริญญาตรี เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา 
๖ ก.ย. ๕๕ ๓๐ ก.ย. ๖๘ ๒๘ ก.ค. ๐๘ 

๒ นายชนะ  เพ็ชรพันธ คนงาน ม.๓ - ๑๙ พ.ย. ๕๗ ๓๐ ก.ย. ๖7 28 พ.ค. 07 
๓ นายสรรฤทธิ์  จู"ฮกหลี้ พนักงาน 

ขับรถยนต 
ม.๖ - 7 ม.ค. 52 30 ก.ย. 73 5 มี.ค. 13 
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๒.3  ข,อมูลสรุปวุฒิการศึกษา 
 

สถานะการทํางาน 
วุฒิการศึกษา 

รวม 
ต่ํากว'า ม.๓ – ม.๓ 

ต่ํากว'า ม.๖ – ม.๖ 
หรือต่ํากว'า ปวช. – ปวช. 

ปวส.หรือ
เทียบเท'า 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

พนักงานมหาวิทยาลัย 1 1 1 4 1 8 
ลูกจ"างชั่วคราว 7 2 1 12 1 23 

รวม 8 3 2 16 2 31 
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ส'วนที ่3 ข,อมูลประกอบแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

 สํานักงานคณะกรรมการข"าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได"กําหนดกรอบมาตรฐานความสําเร็จของการ
บริหารทรัพยากรบุคคลไว"เปJนแนวทางให"ส.วนราชการดําเนินการให"สอดคล"องกับมาตรฐานความสําเร็จด"าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 5 มิติ และได"พัฒนาวิธีการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือเปJน
เครื่องมือในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงาน ก .พ. ได"กําหนดแนวนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลโดยนํา HR Scorecard มาใช"เปJนเครื่องมือในการจัดทํา โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
 1) เพ่ือพัฒนาระบบและสร"างกลไกการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนความคุ"มค.า
และความพร"อมรับผิดในการบริหารทรัพยากรบุคคลสําหรับส.วนราชการ อันจะเปJนช.องทางในการให"ข"อมูล
ย"อนกลับเก่ียวกับสภาพปPญหาและแนวทางการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลซ่ึงจะช.วยให"ส.วนราชการ
สามารถบริหารกําลังคนให"เกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือบรรลุภารกิจและเป_าหมายท่ีตั้งไว" 
 2) เพ่ือสร"างความเข"มแข็งด"านการบริหารทรัพยากรบุคคลให"กับส.วนราชการ อันจะนําไปสู.การพัฒนา
สมรรถนะของหน.วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของส.วนราชการ ให"สามารถปฏิบัติงานในฐานะท่ีเปJนหุ"นส.วน
เชิงยุทธศาสตรในการบริหารราชการของส.วนราชการได" 
 3) เพ่ือสร"างกลไกความสัมพันธระหว.างองคกรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงทําหน"าท่ีเชิงนโยบาย
ด"านการบริหารกําลังคนในภาพรวม (Human Resource Policy) และส.วนราชการซ่ึงรับผิดชอบต.อ
ยุทธศาสตรและวิธีปฏิบัติด"านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Strategy and Operation) ท่ี
ประชุม ก.พ. ได"เห็นชอบกับแนวทางการนํา HR Scorecard มาใช"ต้ังแต.วันท่ี 12 มกราคม 2547 และเริ่ม
ดําเนินการครั้งแรกท่ีกับส.วนราชการท่ีมีความประสงคในการนําเครื่องมือนี้ไปใช" โดย ก.พ. ไม.ได"กําหนดว.าทุก
ส.วนราชการจะต"องทําเหมือนกันหรือพร"อมกันท้ังหมด ซ่ึงเปJนแนวทางใหม.ในการทํางาน HR Scorecard ใน
ภาครัฐมีองคประกอบท้ังหมด 4 ส.วน ได"แก. 
  1) มาตรฐานความสําเร็จ (Standard for Success) หมายถึง เป_าหมายสุดท"ายท่ีส.วน
ราชการต"องบรรลุ 
  2) ปPจจัยท่ีจะนําไปสู.ความสําเร็จ (Critical Success Factors) หมายถึง นโยบาย มาตรการ
แผนงานโครงการ และการดําเนินการต.างๆ ด"านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส.วนราชการท่ีจะทําให"บรรลุ
มาตรฐานความสําเร็จ 
  3) มาตรวัดหรือตัวชี้วัดความสําเร็จ (Measures and Indicators) ในการดําเนินการตาม
นโยบายแผนงาน โครงการ และมาตรการด"านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  4) ผลการดําเนินงานท่ีส.วนราชการใช"เปJนหลักฐานในการประเมินว.าได"ดําเนินการตาม
นโยบายแผนงาน โครงการ และมาตรการด"านการบริหารทรัพยากรบุคคลบรรลุตามมาตรฐาน 
 กลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard รวมท้ังกําหนดให"การจัดทําแผนกล
ยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล เปJนตัวชี้วัดของสํานักงาน ก.พ.ร. ท่ีทุกส.วนราชการจะต"องดําเนินการจัดทํา
โดยมีการวัดเปJนระบบข้ันของความสําเร็จ (ตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคล) 
 ในป( 2554 ได"มีการปรับระบบบริหารงานบุคคลของข"าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดย
การปรับจากระบบซีเปJนระบบแท.ง คณะกรรมการข"าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได"จัดทํา
มาตรฐานกําหนดตําแหน.งข"าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามระบบจําแนกตําแหน.งใหม. ตาม
ประกาศก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการจําแนกตําแหน.งข"าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และ
ตําแหน.งข"าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเดิมท่ี ก .พ.อ.กําหนดเปJนมาตรฐานกลาง 11 ระดับ และ
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ตําแหน.งประเภทท่ัวไป ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน.งตามระบบจําแนกตําแหน.งใหม. เพ่ือให"
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการจัดข"าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงดํารงตําแหน.งตามท่ี ก .พ.อ. 
กําหนดไว"เดิม เข"าสู.ตําแหน.งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน.งตามระบบจําแนกตําแหน.งใหม. 
 โดยการประเมินสมรรถนะของบุคลากร จากเหตุผลดังกล.าว คณะเกษตรศาสตร จึงได"มีการปรับปรุง
แผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือให"การพัฒนาบุคลากรเปJนไปตามแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดและสามารถประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และสามารถพัฒนาบุคลากรให"เติบโตตามสายงาน
ได"อย.างแท"จริง นอกจากนั้น ได"กําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของคณะ/หน.วยงานเพ่ือรับ
สิ่งจูงใจตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยมหาวิทยาลัยได"มีการบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัยท้ัง 5 
ด"าน เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรกระทรวง และยุทธศาสตรสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา รวมท้ังบูรณาการจากตัวชี้วัดการประเมินผลจาก ก.พ.ร. และ สกอ. 
 ดังนั้น เพ่ือให"การดําเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลคณะเกษตรศาสตรสอดคล"องกับกรอบการ
ประเมินข"างต"น และจากลักษณะของงานท่ีหน.วยงานรับผิดชอบด"านสารสนเทศ ท่ีมีการปรับเปลี่ยนอย.าง
รวดเร็ว คณะเกษตรศาสตรจึงได" ปรับปรุงแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลคณะเกษตรศาสตร เพ่ือให"
เหมาะสมกับสภาพการบริหารงานในปPจจุบัน การพัฒนาสมรรถนะและการประเมินผลการปฏิบัติตาม
สมรรถนะท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยใช"กระบวนการในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลดังนี้ 
 1. การประเมินสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลเปJนกระบวนการศึกษาภาพรวมของสถานภาพ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส.วนราชการ เพ่ือให"ทราบว.าการบริหารทรัพยากรบุคคลในปPจจุบันมีจุดอ.อน 
จุดแข็ง และข"อมูลความเปJนจริงพ้ืนฐานต.างๆ ท่ีเก่ียวข"องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลมากน"อยเพียงใด โดย
มีวิธีการประเมินสถานภาพได"หลายวิธีการ เช.น การวิเคราะห SWOT การศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน
ความสําเร็จท่ีสํานักงาน ก .พ. กําหนดท้ัง 5 มิติ หรือการศึกษาจากการประเมินผลสําเร็จของการดําเนินการ
ตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของรอบป(ท่ีผ.านมา 
 2. การวางแผนกลยุทธด"านการบริหารทรัพยากรบุคคลเปJนกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธด"านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส.วนราชการ ซ่ึงอาศัยข"อมูลจากการวิเคราะหและประเมินสถานภาพการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของตนเอง มาวิเคราะหร.วมกับเป_าหมายของยุทธศาสตร และวิสัยทัศนขององคกร ตลอดจน
นโยบายของผู"บริหาร เพ่ือนํามากําหนดเปJนกลยุทธ เป_าหมาย และกิจกรรม โครงการด"านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให"เก้ือหนุนต.อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร โดยวิธีการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร
บุคคลมีดังนี้ 
  2.1 แต.งต้ังคณะทํางานดําเนินการและเตรียมจัดสรรงบประมาณดําเนินการ 
  2.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือซักซ"อมทําความเข"าใจแนวคิดวิธีการในการจัดทําแผน  กลยุทธ
คณะเกษตรศาสตรและจัดทําปฏิทินการทํางาน 
  2.3 จัดกิจกรรมพัฒนาหรือเสริมสร"างความรู"ความเข"าใจเก่ียวกับการจัดทําแผน    กลยุทธ
ให"ผู"บริหารและข"าราชการได"รับทราบในทิศทางเดียวกัน 
  2.4 ดําเนินการประเมินสถานภาพด"านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการวิเคราะห 
จุดอ.อน จุดแข็งด"านการบริหารทรัพยากรบุคคล (นําผลการประเมินและวิเคราะหตามข"อ 1 มาประกอบการ
ดําเนินการด"วย) และการวิเคราะหความคาดหวังของผู"มีส.วนได"เสียท่ีเก่ียวข"องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  2.5 กําหนดประเด็นยุทธศาสตรด"านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการวิเคราะหทิศทาง 
นโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน /โครงการของส.วนราชการ และนํามากําหนดประเด็นยุทธศาสตรด"านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
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  2.6 กําหนดเป_าประสงคเชิงกลยุทธด"านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานของแต.ละเป_าประสงค และค.าเป_าหมายของตัวชี้วัด 
  2.7 จัดทํารายละเอียดแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล และเสนอแผน      กลยุทธ
ต.อผู"บริหารให"ความเห็นชอบ 
  2.8 จัดทําแผนงาน / โครงการรองรับแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 3. การนําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลไปปฏิบัติ เปJนการมอบหมายผู"รับผิดชอบเพ่ือ
ดําเนินกิจกรรม แผนงาน โครงการ ตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดสรรทรัพยากรท่ี
จําเปJนต.อการดําเนินกิจกรรม เพ่ือให"บรรลุผลสําเร็จตามค.าเป_าหมายของตัวชี้วัด และเง่ือนเวลาท่ีกําหนดไว"ใน
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล สิ่งสําคัญท่ีจะทาให"มีการนําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล
ไปปฏิบัติอย.างเกิดผลคือ การสื่อสารทําความเข"าใจต.อเป_าหมาย วิธีดําเนินการ และผลลัพธ รวมท้ังประโยชนท่ี
จะเกิดข้ึนต.อประชาชนผู"รับบริการด"วย 
 4. การติดตามและรายงานผลดําเนินการ เปJนข้ันตอนท่ีจะทําให"ม่ันใจว.าการดําเนินกิจกรรมด"านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลตามท่ีได"กําหนดไว"ในแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล มีความคืบหน"าไปสู.
เป_าหมายท่ีต"องการ หรือหากมีปPญหาอุปสรรคใดก็จะสามารถปรับปรุงแก"ไขการดําเนินงานได"อย.างทันการณ
การติดตามความก"าวหน"าของการดําเนินงานสามารถกระทําได"เปJนระยะๆ เช.น ทุกเดือน ทุก 3 เดือน เม่ือ
ครบ1ป( จะเปJนการประเมินผลและรายงานผลสําเร็จในภาพรวมของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธการ
บริหารทรัพยากรบุคคลในรอบป(ถัดไป ซ่ึงจะช.วยให"มีการปรับปรุงองคกรให"สมบูรณมากข้ึนต.อไป 

แนวทางการดําเนินงาน 

 การดําเนินการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะเกษตรศาสตรได"กําหนดแนวทางใน
การดําเนินงานไว"ดังนี้ 
 1. การศึกษาค"นคว"าและเสริมสร"างความรู" ความเข"าใจเก่ียวกับการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคล และการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 2. ประเมินสภาพปPจจุบันด"านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พร"อมท้ังวิเคราะหข"อมูลเชิง
ประจักษจากสภาพความเปJนจริงและความคาดหวังของผู"มีส.วนได"ส.วนเสียต.อการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
 3. แต.งต้ังคณะทํางานจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 4. คณะทํางานวิเคราะหและกําหนดสมรรถนะตามตําแหน.งของบุคลากร 
 5. คณะทํางานฯ ดําเนินการสํารวจข"อมูลความต"องการการพัฒนาของบุคลากร พร"อมจัดทําแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให"สอดคล"องกับหลักเกณฑและแนวทางการประเมินผลตามเกณฑ
มาตรฐานการประเมินผลต.างๆ และสะท"อนผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
  6. แปลงแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลไปสู.การปฏิบัติงาน โดยจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป( 
 7. เผยแพร.และประชาสัมพันธแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ และแผนปฏิบัติการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําป( ให"แก.บุคลากรได"รับทราบเพ่ือใช"เปJนแนวทางในการปฏิบัติงานด"านการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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มาตรฐานความสําเร็จท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด มี 5 มิติ ดังนี้ 

 มิติท่ี 1 ความสอดคล,องเชิงยุทธศาสตร� (Strategic Alignment) หมายถึง การท่ีส.วนราชการ มี
แนวทางและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังต.อไปนี้ 
 • ส.วนราชการมีนโยบาย แผนงาน และมาตรการด"านการบริหารทรัพยากรบุคคลซ่ึงมีความสอดคล"อง
และสนับสนุนให"ส.วนราชการบรรลุพันธกิจ เป_าหมาย และวัตถุประสงคท่ีตั้งไว" 
 • ส.วนราชการมีการวางแผนและบริหารกําลังคน ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพกล.าวคือ“กําลังคนมี
สมรรถนะ” ท่ีเหมาะสม สอดคล"องกับการบรรลุภารกิจและความจําเปJนของส.วนราชการท้ังในปPจจุบันและใน
อนาคต มีการวิเคราะหสภาพกําลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุช.องว.างด"านความต"องการ
กําลังคนและมีแผนเพ่ือลดช.องว.างดังกล.าว 
 • นโยบาย แผนงาน และมาตรการด"าน HR สอดคล"องกับเป_าหมาย พันธกิจของส.วนราชการและ
จังหวัด 
 • มีการวางแผนและบริหารกําลังคน (Workforce Planning and Management)  
 • มีการบริหารกําลังคนกลุ.มท่ีมีทักษะและสมรรถนะสูง (Talent Management) 
 • มีการสร"าง พัฒนา และสืบทอดของตําแหน.งบริหาร (Continuity and Replacement Plan) 
 • กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต"องและทันเวลา 
 • ระบบฐานข"อมูลถูกต"อง เท่ียงตรง ทันสมัย 
 • ส.วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด"านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพ่ือดึงดูดให"ได"มา พัฒนา และรักษาไว"ซ่ึงกลุ.มข"าราชการและผู"ปฏิบัติงานท่ีมีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซ่ึงจําเปJน
ต.อความคงอยู.และขีดความสามารถในการแข.งขันของส.วนราชการ 
 • ส.วนราชการ มีแผนการสร"างและแผนการพัฒนาผู"บริหารทุกระดับ รวมท้ังมีแผนสร"างความต.อเนื่อง
ในการบริหารราชการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการท่ีผู"นําปฏิบัติตนเปJนแบบอย.างท่ีดีและสร"างแรงบันดาลใจให"กับ
ข"าราชการและผู"ปฏิบัติงานท้ังในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทํางาน 

 มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) หมายถึง 
กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส.วนราชการ (HR Transactional Activities) มีลักษณะ
ดังต.อไปนี้ 
 • กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส.วนราชการ เช.น การสรรหาคัดเลือก การ
บรรจุแต.งต้ัง การพัฒนา การเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหน.ง การโยกย"าย และกิจกรรมด"านการบริหารทรัพยากร
บุคคลอ่ืนๆ มีความถูกต"องและทันเวลา 
 • ส.วนราชการมีระบบฐานข"อมูลด"านการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความถูกต"องเท่ียงตรง ทันสมัย
และนํามาใช"ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส.วนราชการได"จริง 
 • สัดส.วนค.าใช"จ.ายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต.องบประมาณรายจ.าย
ของส.วนราชการ มีความเหมาะสม และสะท"อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจนความ
คุ"มค.า (Value for Money) 
 • มีการนําเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช"ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส.วนราชการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) 
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 มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Effectiveness) ประสิทธิผลของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด"านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส.วนราชการ ก.อให"เกิดผลดังต.อไปนี้ 
 • การรักษาไว"ซ่ึงข"าราชการและผู"ปฏิบัติงานซ่ึงจําเปJนต.อการบรรลุเป_าหมายพันธกิจของส.วนราชการ
(Retention) 
 • ความพึงพอใจของข"าราชการและบุคลากรผู"ปฏิบัติงาน ต.อนโยบาย แผนงานโครงการและมาตรการ
ด"านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส.วนราชการ 
 • การสนับสนุนให"เกิดการเรียนรู"และการพัฒนาอย.างต.อเนื่อง รวมท้ังส.งเสริมให"มีการแบ.งปPน 
แลกเปลี่ยนข"อมูลข.าวสารและความรู" (Development and Knowledge Management) เพ่ือพัฒนา
ข"าราชการและผู"ปฏิบัติงานให"มีทักษะและสมรรถนะท่ีจําเปJนสําหรับการบรรลุภารกิจและเป_าหมายของส.วน
ราชการ 
 • การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ท่ีเน"นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และความคุ"มค.า มีระบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีสามารถจําแนกความแตกต.างและจัดลําดับผล
การปฏิบัติงานของข"าราชการและผู"ปฏิบัติงานซ่ึงเรียกชื่ออ่ืนได"อย.างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ ข"าราชการและ
ผู"ปฏิบัติงานมีความเข"าใจถึงความเชื่อมโยงระหว.างผลการปฏิบัติงานส.วนบุคคลและผลงานของทีมงานกับ
ความสําเร็จหรือผลงานของส.วนราชการ 

 มิติท่ี 4 ความพร,อมรับผิดด,านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Accountability) หมายถึง การท่ี
ส.วนราชการจะต"อง 
 • รับผิดชอบต.อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด"านการบริหารทรัพยากรบุคคลตลอดจนการ
ดําเนินการด"านวินัย โดยคํานึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรมและหลักสิทธิ
มนุษยชน 
 • มีความโปร.งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 • ท้ังนี้จะต"องกําหนดให"ความพร"อมรับผิดด"านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู.ในทุกกิจกรรมด"าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลของส.วนราชการ 

 มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตการทํางานและความสมดุลระหว'างชีวิตกับการทํางาน หมายถึง การท่ีส.วน
ราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ ซ่ึงจะนําไปสู.การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข"าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ ดังนี้ 
 • ข"าราชการและผู"ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต.อสภาพแวดล"อมในการทํางานระบบงานและ
บรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเข"ามาใช"ในการบริหารราชการและการ 
ให"บริการแก.ประชาชน ซ่ึงจะส.งเสริมให"ข"าราชการและผู"ปฏิบัติงานได"ใช"ศักยภาพอย.างเต็มท่ี โดยไม.สูญเสีย
รูปแบบการใช"ชีวิตส.วนตัว 
 • มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติมท่ีไม.ใช.สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย ซ่ึงมี
ความเหมาะสม สอดคล"องกับความต"องการและสภาพของส.วนราชการ 
 • มีการส.งเสริมความสัมพันธอันดีระหว.างฝ8ายบริหารของส.วนราชการ กับข"าราชการและบุคลากร
ผู"ปฏิบัติงาน และในระหว.างข"าราชการและผู"ปฏิบัติงานด"วยกันเอง 
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ประโยชน�ของการพัฒนาสมรรถนะการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 1. ส.วนราชการใช"มาตรฐานความสําเร็จท้ัง 5 มิติ เปJนแนวทางในการจัดทํากลยุทธ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของตนเพ่ือให"เกิดผลท่ีสะท"อนได"อย.างสมดุลท้ัง 5 มิติ และใช"เปJนเกณฑการประเมินตนเอง 
(Self Assessment) 
 2. การประเมินผลสําเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคลจะนําไปสู.การยกระดับขีดความสามารถของ
ส.วนราชการ มีการเรียนรู"และพัฒนา นําไปสู.การบริหารท่ีมีคุณภาพมีนวัตกรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ใหม.ๆ มีการทํางานให"ดีข้ึน ไม.เปJน “องคกรน้ําเน.า” ท่ีไม.ได"รับความเชื่อถือศรัทธาจากประชาชน 
 

ส'วนที่ 4 สภาพปhจจุบัน ปhญหา และความต,องการ 

ปPจจุบันคณะเกษตรศาสตร มีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานในฝ8ายงานต.างๆ จํานวนท้ังสิ้น 29 
คน แบ.งตามสถานะการปฏิบัติงานออกเปJน 2 ประเภท คือ 1) พนักงานมหาวิทยาลัย มีจํานวน   8 คน และ 
2) ลูกจ"างชั่วคราว มีจํานวน 21 คน โดยปฏิบัติงานกระจายอยู.ในสํานักงานคณะฯ และภาคสนามในฟารม 
โดยมีหัวหน"างานแต.ละงานเปJนผู"กํากับดูแลการปฏิบัติงานเบ้ืองต"นของบุคลากรสายสนับสนุนแต.ละราย มี
รักษาการในตําแหน.งหัวหน"าสํานักงานคณบดีเปJนผู"กํากับดูแลในชั้นถัดมาและมีคณบดีคณะเกษตรศาสตรเปJน
ผู"กํากับดูแลสูงสุด                         

จากข"อมูลดังกล.าวข"างต"น แม"ว.าจะมีจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนอยู.จํานวนหนึ่ง แต.ก็พบว.ายังมีไม.
ครอบคลุมทุกฝ8ายงาน และบุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยู.ในปPจจุบันถึงแม"จะสามารถปฏิบัติงานได"เปJนอย.างดี แต.
ด"วยภาระงานท่ีมีมากทําให"ในบางครั้งไม.สามารถปฏิบัติงานได"ทันตามกําหนด และด"วยข"อจํากัดด"าน
งบประมาณท่ีใช"สําหรับเพ่ิมพูนศักยภาพการปฏิบัติงานทําให"บุคลากรบางส.วนไม.ได"เข"ารับการฝ7กอบรม/ศึกษา
ดูงาน  
 ดังนั้น ในการจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตรศาสตร ได"มีการ
วิเคราะหสภาพแวดล"อมโดยพิจารณาจากปPจจัยต.างๆ ท่ีมีผลกระทบต.อการบริหารทรัพยากรบุคคลท้ังภายใน
และภายนอกองคกรเพ่ือประเมินสถานการณท่ีมีผลกระทบต.อสภาพท่ีเปJนอยู.ในปPจจุบัน และแนวโน"มท่ีจะ
ส.งผลกระทบในอนาคต รวมท้ังสภาพความเปJนจริง และความคาดหวังของบุคลากรและผู"ท่ีเก่ียวข"องกับการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การวิเคราะห�สภาพแวดล,อม (SWOT) ของบุคลากรสายสนับสนุน 

ผลการวิเคราะห SWOT ของบุคลากรสายสนับสนุนคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร ซ่ึงได"รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 3/2557 เม่ือ
วันท่ี 30 กันยายน 2557 ปรากฏเปJนดังนี้ 
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การวิเคราะห�สภาพแวดล,อม (SWOT) ของบุคลากรสายสนับสนุน 
จุดแข็ง 

1. บุคลากรสายสนับสนุนท่ีช.วยงานด"านวิชาการ 
และสายสนับสนุนท่ีปฏิบัติงานด"านการจัดการท่ัวไป 
มีความพร"อมท่ีจะเรียนรู"และพัฒนาตนเอง 
2. บุคลากรสายสนับสนุนส.วนใหญ.มีความสมัคร 
สมานสามัคคีกันดีมาก มีการทํางานเปJนทีม และ 
ให"ความร.วมมือกับกิจกรรมของคณะฯ เปJนอย.างดี 
3. ผู"บริหารทุกระดับให"การสนับสนุนการดําเนินงาน
จัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือนําไปสู.การ
พัฒนากําลังคนให"มีความเข"มแข็ง 

จุดอ'อน 
1. บุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ยังขาด
การวางระบบการพัฒนาสายงานและความก"าวหน"า
ในสายอาชีพของตนเอง 
2. คณะฯ มีการจัดระบบการพัฒนาความรู"
ความสามารถให"แก.บุคลากร รวมท้ังทรัพยากร
สนับสนุนยังไม.ท่ัวถึงและขาดความต.อเนื่อง  
3. ค.านิยมในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน
บางส.วน ยังเคยชินกับการรอรับคําสั่งจาก
ผู"บังคับบัญชา มีการปฏิบัติงานตามรูปแบบเดิมท่ีเคย
ปฏิบัติมา และขาดความคิดริเริ่มสร"างสรรคในการ
พัฒนางานตนเอง 

โอกาส 
๑. คณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายและให"
ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรและได"นําเครื่องมือ
การจัดการองคความรู" (Knowledge Management) 
มาใช"เพ่ือเสริมสร"างศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน
ให" มี ค ว ามรู" ค ว ามสามารถ เ พ่ิ ม ข้ึ น ทั นต. อกา ร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม. 
๒. มียุทธศาสตรตามแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยฯ 
เก่ียวกับการพัฒนาระบบการบริหารมหาวิทยาลัยตาม
หลักการบริหารจัดการท่ีดีเพ่ือให"ก"าวทันต.อการ
เปลี่ยนแปลง ซ่ึงใช"เปJนแนวทางในการพัฒนาระบบกา
การบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดทําแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
๓. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เช.น ตัวชี้วัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีเก่ียวข"องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ซ่ึงสามารถนํามาใช"สําหรับการ
บริหารงานบุคคลสายสนับสนุนได" 

อุปสรรค 
๑. ทรัพยากรทางการบริหาร เช.น งบประมาณ 
กําลังคน ไม.เพียงพอทําให"ไม.สามารถสนับสนุนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให"เปJนไปตามท่ีกําหนดไว" 
2. การเปลี่ยนแปลงทางด"านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปJนไปอย.างรวดเร็ว และงบประมาณสําหรับการ
พัฒนาบุคลากรด"านวิชาชีพของหน.วยงานได"รับ
จัดสรรไม.เพียงพอ ทําให"ไม.สามารถสนับสนุนให"
บุคลากรได"พัฒนาองคความรู"ใหม.ๆ ได"อย.างเต็มท่ี
เนื่องจากค.าใช"จ.ายต.อหลักสูตรต.อคนสูงมาก  
3. ระบบและกลไกด"านการประกันคุณภาพการศึกษา
มีการปรับเปลี่ยน การจัดลําดับและการแข.งขัน
ตลอดเวลา ทําให"การขับเคลื่อนองคกรไม.เปJนไปตาม
เป_าหมายตามตัวชี้วัดท่ีตั้งไว"บางตัว 
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แผนความต,องการ ฝlกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน 

สรุปข"อมูลได"ดังนี้ 
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล ประเด็นความสนใจที่ต,องการพัฒนาตนเองรายบุคคล แผนพัฒนาบุคลากร 

1 นางสาวอังคณา  ราชสุวรรณ ระเบียบพัสดุและการเขียนหนังสือราชการ การจัดซื้อจัดจ"างที่มีประสิทธิภาพ 
2 นางจินตนา  ทองน"อย การเขียนหนังสือราชการ และระเบียบงานบุคลากร ระบบการบริหารงานบุคลากร 
3 นางสาวธีรกานต  ผิวแก"ว เทคนิคการเขียนโครงการ ระบบงานวิชาการ/งานทะเบียนนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

4 นางสาวอธิตา  จันทราช 
การถ.ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธและการเขียนหนังสือ
ราชการ 

การจัดทําฐานข"อมูลการพัฒนานักศึกษา 

5 นางสาวประกายวรรณ  วิเชียรรัตน ระเบียบงานบุคลากร และระเบียบงานสารบรรณ การเสนอขอตําแหน.งสูงขึ้นทั้งสายสอนและสายสนับสนุน 
6 นายวัชระ  เจียมสวัสดิ์ การจัดทําฐานข"อมูลเกี่ยวกับงานหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรข"อมูลผู"มีส.วนได"ส.วนเสียง 
7 นายมูฮําหมัดอารีเพ็ญ   มัยเซ.ง การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ การพัฒนากิจกรรมนักศึกษา/การทํางานเปJนทีม 
8 นางสาวอรุณี  ศรีชัย ระเบียบการเบิกจ.ายเงิน ระบบการเบิกจ.ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ/ตําแหน.ง

งานที่สูงขึ้น 
9 นางสาวสุรัตนา  เทพแข ระเบียบการเบิกจ.ายเงินและการเขียนหนังสือราชการ ระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ 

10 นางสาวดวงฤทัย  ชายสวัสดิ์ การเขียนโปรแกรมภาษาASP.NET การพัฒนาระบบสารสนเทศ/ตําแหน.งที่สูงขึ้น 
11 นางสาวพิมลรัตน  หาญสกุลวัฒน เทคนิคการเขียนโครงการการวัดและการประเมินผล

โครงการ 
การจัดทําแผนกลยุทธศาสตร/เทคนิคการวิเคราะห
โครงการ 

12 นายประสิทธิ  นามวงค งานช.างกลเกษตร ทักษะงานช.างกลเกษตร 
13 นายสรรฤทธิ์  จู"ฮกหลี้ การดูแลรักษายานพาหนะ การดูแลรักษายานพาหนะ/การพัฒนาการบริการ 

14 นายวรการณ  ขวัญแก"ว 
ศึกษางานด"านเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม.และ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ความรับผิดชอบและความตรงต.อเวลา/นักวิชา 
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แผนความต,องการ ฝlกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน 

สรุปข"อมูลได"ดังนี้ 

15 นายอาซือวาน  ฮินนะ 
ศึกษางานด"านเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม.และ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ความรับผิดชอบและความตรงต.อเวลา/นักวิชา 

16 
นายชนะ  เพ็ชรพันธ 

ศึกษางานด"านเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม.และ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ความรับผิดชอบและความตรงต.อเวลา/นักวิชา 

17 นางสาวเกสร  เขียวคง เศรษฐกิจพอเพียง การดูแลรักษางานอาคารสถานที่ 
17 นางสาวปราณี  ทองเกิด หลักการบริหารสํานักงาน การจัดซื้อจัดจ"างภาครัฐ 

 

 
ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ประเด็นความสนใจที่ต,องการพัฒนาตนเอง 

18 นายเอนก  ศรีเกรียง ศึกษาดูงานด"านเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม. และเศรษฐกิจพอเพียง 
19 นายซูการนอ  มูซอ ศึกษาดูงานด"านเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม. และเศรษฐกิจพอเพียง 
20 นายอับดุลรอฮิม  มามะ ศึกษาดูงานด"านเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม. และเศรษฐกิจพอเพียง 

21 นายฮูมัยเดน  หะยีมูซอ ศึกษาดูงานด"านเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม. และเศรษฐกิจพอเพียง 

22 นายซะกะรียา  จําปาแก"ว ศึกษาดูงานด"านเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม. และเศรษฐกิจพอเพียง 
23 นายมูฮําหมัดอารีเพ็ญ  มัยเซ.ง ศึกษาดูงานด"านเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม. และเศรษฐกิจพอเพียง 

24 นายฮาฟ(ซี  ตูโรง ศึกษาดูงานด"านเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม. และเศรษฐกิจพอเพียง 

25 นางบรรจง  แก"วเต็ม ศึกษาดูงานด"านเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม. และเศรษฐกิจพอเพียง 

26 นายชานนท  อนันตเสนา ศึกษาดูงานด"านเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม. และเศรษฐกิจพอเพียง 
27 นายสมควร  หวันหวัง ศึกษาดูงานด"านเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม. และเศรษฐกิจพอเพียง 

28 นายต.วนรอปา  ตูแวอูมา ศึกษาดูงานด"านเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม. และเศรษฐกิจพอเพียง 

29 นายมะรุสดี  สาเรjะ ศึกษาดูงานด"านเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม. และเศรษฐกิจพอเพียง 

30 นายยูโซjะ  หะสีแม ศึกษาดูงานด"านเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม. และเศรษฐกิจพอเพียง 
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แผนความต,องการอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนของคณะเกษตรศาสตร� 

จําแนกตามฝ8ายงานดังนี้ 
 

ฝnายงาน 
ความต,องการอัตรากําลังสายสนับสนุน 

2560 2561 2562 2563 2564 
ฝnายวิชาการ 
งานทะเบียนและวัดผล 1 - - - - 
งานหลักสูตรและการสอน 1 - - - - 
กลุ.มวิชาสัตวศาสตร - - 1 - - 
กลุ.มวิชาพืชศาสตร - - 1 - - 
งานบริการวิชาการ - - - - - 
งานวิจัยและพัฒนา - - - - - 
งานห"องสมุด - - - - - 
งานธุรการฝ8าย - - - - - 
ฝnายนโยบายและแผน 
งานแผน 1 - - - - 
งานสารสนเทศ 1 - - - - 
งานประกันคุณภาพ - - - - 1 
งานฟารมและกิจการพิเศษ 3 - - 1 1 
งานธุรการฝ8าย - - - - - 
ฝnายพัฒนานักศึกษา 

งานอาจารยท่ีปรึกษา - - - - - 
งานแนะแนว - - - - - 
งานกิจกรรมนักศึกษา 1 - - - - 
งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม - - - - - 
งานสวัสดิการนักศึกษา - - - - - 
งานธุรการฝ8าย 1 - - - - 
สํานักงานคณบดี 
งานบุคลากร 1 - - - - 
งานพัสดุ 1 - - - - 
งานการเงิน 1 - - - - 
งานบัญชี 1 - - - - 
งานสารบรรณ 1 - - - - 
งานประชาสัมพันธ - - - - 1 
งานอาคารและสถานท่ี 2 - - - - 
งานยานพาหนะ 1 - - - - 
งานธุรการสํานักงานคณบดี - - - - - 
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ส'วนที่ 5  รายละเอียด แผนงาน/โครงการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 5 พัฒนาการบริหารจัดการด&วยธรรมาภิบาลและระบบสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพ สู-องค�กรช้ันนํา 

โครงการ / กิจกรรม 
ท่ีสอดคล,องกับยุทธศาสตร� 

ปJงบประมาณ 
เป6าหมาย/ดัชนี 

60 61 62 63 64 
1. โครงการจัดทําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. โครงการจัดการความรู" (KM) 
 
3. โครงการติดตามตรวจสอบการ
บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
4.  โครงการเสริมสร" างความ
รั บ ผิ ด ช อ บ ต. อ สั ง ค ม แ ล ะ
สิ่งแวดล"อม 
5 .  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า คุ ณ วุ ฒิ 
วิชาการ 
6. โครงการสร"างขวัญและกําลังใจ 

 
 
 
 
× 
 
× 
 
 
× 
 
× 

 
 
× 
 
× 
 
× 
 
 
× 
 
× 

× 
 
× 
 
× 
 
× 
 
 
× 
 
× 

× 
 
× 
 
× 
 
× 
 
 
× 
 
× 

× 
 
× 
 
× 
 
× 
 
 
× 
 
× 

- จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเข"า
ร.วมโครงการ 
- จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเข"า
ร.วมโครงการ 
- จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเข"า
ร.วมโครงการ 
- จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเข"า
ร.วมโครงการ 
 
- บุคลากรสายสนับสนุนทุกคน 
 
- บุคลากรสายสนับสนุนทุกคน 
 
 

9. โครงการของหน.วยงานภายใน
และภายนอก ท่ีต รง กับคว าม
ต"องการของแผนพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน 
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ภาคผนวก 
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