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บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เปลี่ยนสถานภาพจากการเป็นหมวดวิชา วิชาการศึกษาของ
วิทยาลัยครูล าปาง  ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9  มิถุนายน พ.ศ. 2514   และเริ่มเปิดท าการจัดการเรียนการสอน เมื่อปี 
พ.ศ. 2515 ในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ในปี พ.ศ. 2516 เริ่มเปิดสอนในระดับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) จนกระทั่งมีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518” 
วิทยาลัยครูล าปาง จึงได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษา พ.ศ.2521  และหมวดวิชาการศึกษาได้รับ
การยกฐานะขึ้นเป็นคณะวิชาครุศาสตร์   ในปี พ.ศ. 2527 เมื่อมีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูล าปาง   
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527” มีการประสานการด าเนินงานร่วมกับวิทยาลัยครูอ่ืนๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของสภาการ
ฝึกหัดครูว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครู พ.ศ. 2528  ท าให้คณะครุศาสตร์เป็นองค์กรหนึ่งในกลุ่มวิทยาลัยครูภาคเหนือ
ตอนบน “สหวิทยาลัยล้านนา” วันที่  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้
พระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏ” และหลังจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 
พ.ศ. 2538 ยังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านอาทิมีการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรครุศาสตร 
มหาบัณฑิต และในปีการศึกษา 2543 คณะครุศาสตร์จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพครูและหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูภาคนอกเวลา 

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ประกาศจัดตั้งสถาบันราชภัฏให้เป็นมหาวิทยาลัย มีผลให้สถาบันราชภัฏล าปางเปลี่ยนสถานภาพเป็น 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง” และคณะครุศาสตร์ได้ปรับเปลี่ยน โครงสร้างการบริหารจัดการ และภาระงานของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติตามที่ได้มีการประกาศใช้“พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547”     
 ในปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในระดับ
ปริญญาตรี 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  1 
หลักสูตร  และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ในระดับปริญญาโท 3 สาขาวิชา  ได้แก่  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และสาขาวิชาเทค โนโลยีและสื่อสารการศึกษา นอกจากนี้          
คณะครุศาสตร์ยังรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในนามสาขาการศึกษา  โดยสาขาวิชารับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตร่วมกับคณะ
วิทยาศาสตร์ โดยประกอบด้วยสาขาวิชาในระดับปริญญาตรีจ านวน  5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
(ท่ัวไป) สาขาวิชาฟิสิกส์  สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาชีววิทยา และ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  และสาขาวิชาที่รับผิดชอบ
ในการผลิตบัณฑิตร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประกอบด้วย  สาขาวิชาในระดับปริญญาตรี  2 
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สาขาวิชา  ได้แก่  สาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาภาษาจีนและสาขาที่รับผิดชอบร่วมกับคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมได้แก่ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
 
2.  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  

2.1 ปรัชญา 
ผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพเพ่ือท้องถิ่นและสังคม 
 
2.2 วิสัยทัศน์ 
คณะครุศาสตร์ เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพสู่ท้องถิ่นและสังคม 
 
2.3 พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมมีจิต

อาสา มีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี เพ่ือเป็นที่พ่ึงทางปัญญาแก่ท้องถิ่น 
2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการและการใช้ประโยชน์ของท้องถิ่น

โดยการบูรณาการการวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนและ/หรือการบริการวิชาการ 
3. ให้บริการวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้

วิธีการที่หลากหลายบนพื้นฐานของการปฏิบัติงานจริง (Work-Based Professional Development) 
4. สืบสานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจในคุณค่า ตระหนักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ ส่งเสริมและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วมโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาองค์กรสู่ 
ความเป็นเลิศ 
 

2.4 อัตลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ 
อัตลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ คือ บัณฑิตจิตอาสา ซึ่งคณะครุศาสตร์ได้ก าหนดอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับ

มหาวิทยาลัยคือ บัณฑิตจิตอาสา โดยมีการด าเนินการตามปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ ซึ่งด าเนินการ
จนเป็นจุดเน้นจุดเด่นที่สะท้อนให้เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางเป็น  
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 

2.5 จุดเน้น  จุดเด่น    
คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์ที่วางไว้ โดยสนับสนุนปรัชญา 

วิสัยทัศน์ พันธกิจที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ซึ่งสะท้อนจุดเน้นจุดเด่นคือ การให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ทั้งนี้ได้มี
การให้บริการวิชาการท่ีมุ่ง ยกระดับการศึกษาและพัฒนาครู 
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 2.6 คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ คณะครุศาสตร์ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7 Model การบ่มเพาะครูคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTEACH  เป็นกระบวนการผลิตครูเพื่อให้เกิดความรอบรู้ ทักษะการจัดการเรียนรู้ จิตวิญญาณความ
เป็นครู และทักษะชีวิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  P : Participation การท างานแบบร่วมมือ  การท างานแบบร่วมมือร่วมใจของอาจารย์และสมาชิกคณะ
ครุศาสตร์ในการพัฒนานักศึกษา 

R : Research การวิจัย การฝึกนักศึกษาครูให้เรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย คิด วิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหา
การเรียนเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 

O : Optimist  การมองโลกในแง่ดี  การบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นคนที่มองโลกในแง่ดี มีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู เข้าใจและมีความตระหนักเกี่ยวกับจรรยาบรรณครู   

ทักษะชีวิต 
 

จิ ต วิ ญญา ณ 
ความเป็นคร ู
 

ความรอบรู้ 
 

ครู
คุณภาพ 

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 
 

มีความรอบรู้ในศาสตร์ของตนและ
ศาสต ร์ อื่ น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ด้ ว ยก า ร    
บูรณาการและประยุกต์ ใช้อ ย่า ง
สอดคล้องกับโลกความเป็นจริง 

 

ส าม า ร ถ จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ อ ย่ า ง
หลากหลาย ตอบสนองต่อความ
หลากหลายระหว่าง บุคคลของ
ผู้ เ รี ยน  ใช้ เ ทค โน โล ยีและสื่ อ
นวัตกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู มีจิตสาธารณะ เสียสละ 
เป็นแบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจผู้อื่น 
เข้าใจโลก รวมถึงความกล้าหาญทาง
จริยธรรม 

ด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างเข้าใจ
และมีความสุข มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู้ อื่ น มี บุคลิกภาพที่ ดี 
เหมาะสมต่อวิชาชีพมีภาวะความเป็น
ภาวะผู้น าและผู้ตาม 
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T : Teaching  การสอน  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษาเป็นครูที่มีสมรรถนะ มีความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ที่ดี  

E : Emotion  ความรู้สึกจิตใจดี  การพัฒนาให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีจิตอาสา เป็นคนที่มีจิตใจดี เข้าใจผู้อื่น 
มีน้ าใจ 

A : Achievement สัมฤทธิผล  กระบวนการพัฒนานักศึกษาทั้งในการจัดการเรียนรู้ การด าเนินการ
ใดๆ ฝึกให้มีความตั้งใจ มุ่งมั่นให้งานประสบความส าเร็จและสัมฤทธิ์ผล 

C : Collaboration  ร่วมมือ ร่วมใจ  มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่ท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  เพ่ือให้เป็นบัณฑิตจิตอาสา 
  H : Happiness ความสุข การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาให้นักศึกษาเรียนรู้อย่างมีความสุข ทั้งการ
เรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัยและกิจกรรมพัฒนาความเป็นครูในชุมชน 
 
 
3. โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงาน 
 คณะครุศาสตร์มีการแบ่งส่วนการด าเนินงานออกเป็น 2 หน่วยงานย่อยคือ 1) สาขาวิชา และ               
2) ส านักงานคณบดี ส าหรับสาขาวิชามีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 9 สาขาวิชา ประกอบไปด้วย 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาจิตวิทยา
และการแนะแนว สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  สาขาวิชาการวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
โดยมีประธานสาขาวิชาเป็นผู้ก ากับดูแลการด าเนินงานภายในสาขาวิชา ส่วนส านักงานคณบดี มีการแบ่งส่วน
ราชการภายในออกเป็น 2 ศูนย์ย่อย ประกอบไปด้วย ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และศูนย์การศึกษาพัฒนาครู 
โดยมีหัวหน้าส านักงานคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลการด าเนินงาน 
 ในด้านการบริหารงาน คณะครุศาสตร์มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด รับผิดชอบการบริหารงานของ
คณะ โดยมีรองคณบดีฝ่ายต่างๆ รับผิดชอบงานแต่ละด้าน ซึ่งประกอบไปด้วย รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการ
นักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ และยังมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
ดูแลรับผิดชอบในการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการด้านการวิจัย นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการประจ า       
คณะครุศาสตร์ ซึ่งมีอ านาจและหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย และแผนพัฒนาของคณะ       การ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานภายในคณะ รวมถึงก ากับ ติดตามและ
ตรวจสอบมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ดังมีโครงสร้างองค์กรและ
โครงสร้างการบริหารงาน ตามแผนภูมิ 
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ส านักงาน
คณบดี 

ศูนย์การศึกษา
พัฒนาครู 

ศูนย์ฝึก
ประสบการณ์

วิชาชีพครู 

คณบด ี
คณะครุศาสตร ์

คณะกรรมการ
ประจ าคณะครุ

ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายวิจัย 

รองคณบด ี
ฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดี 
ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 

รองคณบด ี
ฝ่ายบรหิารและกิจการ

สาขาวิชา/หลักสูตร 

การศึกษาปฐมวัย 

ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ 

การบริหารการศึกษา 

หลักสูตรและการสอน 

เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 

คอมพิวเตอร์ 

จิตวิทยาและการ
แนะแนว 

ประกาศนียบตัร
บัณฑิตวิชาชีพคร ู
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4. รายนามผู้บริหาร  และคณะกรรมการในการขับเคลื่อนคณะครุศาสตร์ 
 

4.1 รายนามผู้บริหารคณะครุศาสตร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร  คณบดี 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว  รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา 
3. อาจารย์ ดร.สุจิตรา  ปันดี    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
4. อาจารย์ ดร.เกศนีย์  อิ่นอ้าย    รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
6. นายวีระชัย รินดวงดี     หัวหน้าส านักงานคณบดี 
 

4.2 คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร ์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐ์กานต์  ปันแก้ว   กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร. เกศนีย์  อิ่นอ้าย     กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.ณัฎฐ์  รัตนศิริณชิกุล    คณาจารย์ประจ า 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก   คณาจารย์ประจ า 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์  สายสี    คณาจารย์ประจ า 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายประจักษ์  สีหราช     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายวีระชัย รินดวงดี      เลขานุการ 
11. อาจารย์ ดร.สุจิตรา  ปันดี     ผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางเจมขวัญ  ศรียอด      ผู้ช่วยเลขานุการ 

  
4.3 คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐ์กานต์   ปันแก้ว   กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.สุจิตรา ปันด ี     กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.เกศนีย์ อ่ินอ้าย     กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก   กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล   กรรมการ 
7. อาจารย์ ดร.ณัฎฐ์   รัตนศิริณิชกุล    กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษทิพย์  ศิริชัยศิลป์   กรรมการ 
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9. อาจารย์ ดร.พงศ์วัชร  ฟองกันทา    กรรมการ 
10. อาจารย์ ดร.สุธิษณา  โตธนายานนท์    กรรมการ 
11. อาจารย์เอกนรินทร์  สีฝั้น     กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล  เพียรผดุงพร   กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  เมืองมูล    กรรมการ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์รัตน์  รินแสงปิน   กรรมการ 
15. อาจารย์ ดร.ปริญญภาษ   สีทอง    กรรมการ 
16. อาจารย์ ดร.สุธิดา   พลช านิ     กรรมการ 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณตนนท์  เถียรประภากุล  กรรมการ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนันกาญจน์   สุวรรณเรือง  กรรมการ 
19. อาจารย์ปรมินทร์   วงษ์ค าสิงห์    กรรมการ 
20. อาจารย์อภิรดี   จีนคร้าม     กรรมการ 
21. อาจารย์ ดร.ชรัญรักษ์  ปัญญามูลวงษา    กรรมการ 
22. นายวีระชัย   รินดวงดี     กรรมการและเลขานุการ 
23. นางเจมขวัญ    ศรียอด     ผู้ช่วยเลขานุการ 
24. นางสาวภัสสร  อุ่นผูก      ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
4.4 รายนามประธานสาขาวิชาคณะครุศาสตร์ 

1. อาจารย์ ดร.สุธิษณา  โตธนายานนท์ ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
2. อาจารย์เอกนรินทร์  สีฝั้น ประธานสาขาวิชาภาษาไทย 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล  เพียรผดุงพร ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  เมืองมูล ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์รัตน์  รินแสงปิน ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษทิพย์  ศิริชัยศิลป์ ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
7. อาจารย์ ดร.ณัฎฐ์  รัตนศิริณิชกุล ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล ประธานสาขาวิชาการวิจัยและประเมินผล 

 การศึกษา 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและ 

 สื่อสารการศึกษา 
10. อาจารย์ ดร.พงศ์วัชร  ฟองกันทา ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

วิชาชีพครู 
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5. หลักสูตร 

คณะครุศาสตร์รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในระดับปริญญาตรี 5 
สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และ
สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  1 หลักสูตร  และหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต ในระดับปริญญาโท 4 สาขาวิชา  ได้แก่  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน สาขาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา และสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   
 
ตารางท่ี 1  แสดงผลการสรุปการวิเคราะห์หลักสูตรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  

     ปีการศึกษา 2562 

หลักสูตร 
สภา

มหาวิทยาลัย 
อนุมัติ 

อว.พิจารณา/
สกอ.รับทราบ 

ปีท่ีเริ่ม
ใช้ 

การด าเนินการ 
เปิดสอนใน 
ปีการศึกษา 

2563 

ตาม
เกณฑ์

มาตรฐาน 
2548 

ตาม
เกณฑ์

มาตรฐาน 
2558 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 9 มี.ค. 2562 21 ก.ค.2563 2562 -   
2. สาขาวิชาภาษาไทย 9 มี.ค. 2562 8 ก.ค.2563 2562 -   
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 9 มี.ค. 2562 20 ส.ค.2563 2562 -   
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 9 มี.ค. 2562 30 มิ.ย.2563 2562 -   
5. สาขาวิชาจิตวิทยาและ      

การแนะแนว 
9 มี.ค. 2562 23 ก.ค. 2563 2562 -   

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู 

9 ก.พ. 2562 14 เม.ย.2563 2563 -   

ระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต     
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 9 ธ.ค. 2560 - - -   
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 9 ม.ค. 2559 25 พ.ค. 2561 2563 -   
สาขาวิชาการวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา 

9 ก.ย. 2560 - 2561 -  - 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

18 พ.ย.2560 - 2561 -   
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6. จ านวนนักศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์มีจ านวนนักศึกษา 1,534 คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน 
1,285 คน ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 249 คน รายละเอียดดังตาราง 
 ตารางท่ี 2  จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ าแนกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

รวม 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 

1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 70 59 78 90 90 387 
2. สาขาวิชาภาษาไทย 75 66 64 57 61 323 
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 85 61 57 49 60 312 
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 14 20 23 35 30 122 
5. สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 21 8 34 52 26 141 

รวม 265 214 256 283 267 1,285 
ตารางท่ี 3 จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ าแนกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษา 

รวม 
รหัส 63 รหัส 62 รหัส 61 รหัส 60 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 180 - - - 180 
หลักสูตรและการสอน - 13 11 4 28 
การบริหารการศึกษา 15 14 - - 29 
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 6 6 - - 12 

รวม 201 33 11 4 249 
 

ตารางท่ี 4  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2562 
สาขาวิชา จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี 
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 88 
2. สาขาวิชาภาษาไทย 87 
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 79 
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 26 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
5. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู - 
6. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 11 
ที่มาของข้อมูล งานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา 
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7. อาจารย์และบุคลากร 
ในปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์ มีจ านวนบุคลากร 83 คน จ าแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการจ านวน 

64 คน และ บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 19 คน รายละเอียดดังนี้ 
ตารางท่ี 5  จ านวนบุคลากรสายวิชาการ  

ที่ ชื่อ – สกุล 
วันที่เริ่ม

ปฏิบตัิงาน 
วุฒิการศึกษา 

การนับ ปริญญา
เอก 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

หมายเหต ุ

1 รศ.ดร.กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว 1 มิ.ย. 2554 ปร.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา) 1 1 1  

2 ผศ.ดร.กิตติยา ปลอดแก้ว 1 ต.ค. 2558 ปร.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 1 1 1  

3 ผศ.ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ 1 พ.ย. 2551 กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 1 1 1  

4 ผศ.ดร.จรีรัตน์ สุวรรณ ์ 20 ธ.ค. 2553 กศ.ด.(คณิตศาสตร์ศึกษา) 1 1 1  

5 ผศ.ดร.จุติมา เมทนีธร 3 มิ.ย. 2556 PhD.(AIED)  1 1 1  

6 ผศ.ดร.ดวงจันทร์ เด่ียววิไล 21 พ.ค. 2516 ค.ด.(หลักสูตรและการสอน) 1 1 1  

7 ผศ.ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล 1 มิ.ย. 2554 กศ.ด.(การบริหารการศึกษา) 1 1 1  

8 ผศ.ดร.ปราโมทย์ พรหมขันธ ์ 1 พ.ค. 2548 ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 1 1 1  

9 ผศ.ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร 26 มิ.ย. 2555 กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) 1 1 1  

10 ผศ.ดร.ปริญญาภาษ สีทอง 1 ก.ย. 2558 กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 1 1 1  

11 ผศ.ดร.ฟิสิกส์  ณอณ  บัวกนก 1 มิ.ย. 2554 ปร.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา) 1 1 1  

12 ผศ.ดร.ฤาชุตา เนตรจัด 21 มิ.ย. 2555 กศ.ด.(การบริหารการศึกษา) 1 1 1  

13 ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล 1 ต.ค. 2548 ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา) 1 1 1  

14 ผศ.ดร.สายชล เพียรผดุงพร 1 มิ.ย. 2553 EdD.in TESOL 1 1 1  

15 ผศ.ดร.อัมเรศ เนตาสิทธิ์ 1 ก.พ. 2554 ค.ด.(อุดมศึกษา) 1 1 1  

16 ผศ.ชนันกาญจน ์ สุวรรณเรือง 8 มิ.ย. 2558 วท.ม.(เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ) 1  1  

17 ผศ.ดารุณี นิพัทธ์ศานต ์ 9 มิ.ย. 2549 ศษ.ม.(การสอนภาษาไทย) 1  1  

18 ผศ.บุษราคัม อินทสุก 15 มิ.ย. 2542 ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 1  1  

19 ผศ.เบญจมาศ พุทธิมา 22 ต.ค. 2555 ค.ม.(การวิจัยและประเมินผลการศึกษา) 1  1  

20 ผศ.ปริตต์ สายส ี 1 ก.ย. 2539 ค.ม.(หลักสูตรและการสอน) 1  1  

21 ผศ.มะยุรีย์ พิทยาเสนีย ์ 1 พ.ค. 2552 วท.ม.(เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสารสนเทศ) 1  1  

22 ผศ.วาทิต ธรรมเชื้อ 25 พ.ย. 2556 อ.ม.(ภาษาไทย) 1  1  

23 ผศ.เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ 1 มิ.ย. 2554 ค.ม.(วิจัยการศึกษา) 1  1  

24 ผศ.สมชาย เมืองมูล 1 พ.ย. 2551 วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 1  1  

25 ผศ.อนงค์รัตน์ รินแสงปิน 4 ม.ค. 2554 ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 1  1  

26 อ.ดร.เกศนีย์ อิ่นอ้าย 14 มิ.ย. 2547 ศษ.ด.การวิจัยและพัฒนาการศึกษา 1 1   

27 อ.ดร.ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา 26ต.ค.2553 ปร.ด.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 1 1   

28 อ.ดร.ณัฏฐ์ รัตนศิริณิชกุล 16 ก.พ. 2558 กศ.ด.(การบริหารการศึกษา) 1 1   

29 อ.ดร.ดวงพร อุ่นจิตต์ 25 ก.ค. 2558 ค.ด.(การบริหารการศึกษา) 1 1   

30 อ.ดร.ปณิสรา จันทร์ปาละ 10 พ.ย. 2553 กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 1 1   

31 อ.ดร.พงศ์วัชร ฟองกันทา 4 ม.ค. 2554 
Ph.D. (Research, Evaluation, 
Statistics,and Assessment)    

1 1   

32 อ.ดร.พิชชา ถนอมเสียง 2 พ.ย. 2552 ปร.ด.(จิตวิทยาการปรึกษา) 1 1   

33 อ.ดร.เยาวทิวา นามคุณ 26 ธ.ค.2559 ศษ.ด.การวิจัยและพัฒนาการศึกษา 1 1   
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ที่ ชื่อ – สกุล 
วันที่เริ่ม

ปฏิบตัิงาน 
วุฒิการศึกษา 

การนับ ปริญญา
เอก 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

หมายเหต ุ

34 อ.ดร.สุจิตรา ปันดี 1 พ.ย. 2551 ปร.ด.(หลักสูตรและการสอน) 1 1   

35 อ.ดร.สุธิดา พลช าน ิ 1 มิ.ย. 2547 ค.ด.(อุดมศึกษา) 1 1   

36 อ.ดร.สุธิษณา โตธนายานนท ์ 14 มิ.ย. 2547 กศ.ด.(การศึกษาปฐมวยั) 1 1   

37 อ.ดร.อดุลย์ ปัญญา 1 มิ.ย. 2547 
ปร.ด.(จิตวิทยาการแนะแนวและการให้
ค าปรึกษา) 

1 1   

38 *อ.กิตติกา ลิมปริวัฒนา 8 ก.ย. 2557 ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) 1   ลาศึกษาตอ่ 1 ส.ค.61 

39 อ.กิตติมา สิงห์สนธิ์ 4 ก.พ. 2562 
ศษ.ม.หลักสูตรการสอนและเทคโนโลยกีาร
เรียนรู ้

1    

40 อ.เกษตร วงศ์อุปราช 7 มิ.ย. 2553 ค.ม.(หลักสูตรและการสอน) 1    

41 อ.จิรพันธ ์ เครือสาร 1 พ.ย. 2553 ศษ.ม.(การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา) 1    

42 อ.ณัฐชยา ปันทกา 1 ก.ย. 2560 ศศ.ม.ภาษาศาสตร์ 1    

43 อ.ณฤติยา เพ็งศรี 1 ส.ค. 2562 ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 1    

44 อ.ธนาพันธุ ์ ณ เชียงใหม่ 2 พ.ย. 2552 ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 1    

45 อ.ธิดารัตน ์ ผมงาม 2 ก.พ. 2558 ศศ.ม.(ภาษาไทย) 1    

46 อ.นภาลัย ศรีวิชัย 26 ต.ค. 2553 ศศ.ม.(ภาษาและการส่ือสาร) 1    

47 อ.ปรมินทร ์ วงษ์ค าสิงห์ 1 ต.ค. 2558 วท.ม.(วิทยาการคอมพวิเตอร์) 1    

48 อ.พงศ์ทวี ทัศวา 12 พ.ย. 2555 ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) 1    

49 อ.พรชนน ี ภูมิไชยา 4 ก.พ. 2562 
ศษ.ม.หลักสูตรการสอนและเทคโนโลยกีาร
เรียนรู ้

1    

50 อ.ภัทราภรณ์ ค าลือสาย 1 พ.ย. 2554 ศศ.ม.(ภาษาไทย) 1    

51 อ.มนตา รัตนจันทร์ 20 มิ.ย. 2556 ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย) 1    

52 อ.รติรส ก้อนเงิน 1 พ.ค. 2560 กศ.ม.(การศึกษาปฐมวยั) 1    

53 อ.วิทเอก สว่างจิต 1 ก.ย. 2560 กศ.ม.(วิจัยและสถิติทางการศึกษา) 1    

54 อ.วิมพ์วภิา บุญกลิ่น 1 มิ.ย. 2554 ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 1    

55 อ.วิไลวรรณ กลิ่นถาวร 1 มิ.ย. 2554 ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย) 1    

56 อ.วิศาธร ทนุกิจ 20 มิ.ย. 2556 ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) 1    

57 อ.สมบัติ ค ามูลแก้ว 20 มิ.ย. 2556 ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) 1    

58 *อ.สุทธิมั่น ปิยะโกศล 8 ก.ย. 2558 ศศ.ม.(ภาษาไทย) 1   ลาศึกษาต่อ  
15 ก.ค.62 – 15 ก.ค.65 

59 อ.สุธาสิน ี ยันตรวัฒนา 5 พ.ย. 2555 ค.ม.(หลักสูตรและการสอน) 1    

60 อ.สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์ 1 มิ.ย. 2554 ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน) 1    

61 อ.สุวรรณ ี เครือพึ่ง 1 มี.ค. 2559 อ.ม.(ภาษาไทย) 1    

62 อ.อภิรดี จีนคร้าม 1 มิ.ย. 2554 ศศ.ม.(ภาษาและการส่ือสาร) 1    

63 อ.อรทัย เลาอลงกรณ์ 1 ต.ค. 2540 ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย) 1    

64 อ.เอกนรินทร์ สีฝั้น 1 ก.ค. 2556 ศษ.ม.(การสอนภาษาไทย) 1    

 รวม 64 27 25  

 ร้อยละ 100.00 42.19 39.06  
หมายเหตุ  ลาศึกษาต่อ 2 คน 
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ตารางท่ี 6 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน 
ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิ/สาขาการศึกษา ต าแหน่ง 
1 นายวีระชัย รินดวงดี บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) หัวหน้าส านักงานคณบดี 
2 นางนารี บุบผากอง ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
3 นางกชพรรณ เขมเกื้อกูล ค.บ.(การประถมศึกษา) นักวิชาการศึกษา  
4 นางสาวอัญชนา ศรีวรรณบุตร วท.บ.(เกษตรศาสตร์) นักวิชาการศึกษา  
5 นางเจมขวัญ ศรียอด บธ.บ.(การจัดการส านักงาน) นักวิชาการศึกษา  
6 นางสาวอารีรัตน์ วงศ์สายทอง ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) นักวิชาการศึกษา  
7 นางปิ่นอนงค์ หน่องาม บธ.บ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการหลักสูตร 
8 นางสาววิมลรัตน์ หน่องาม บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) นักวิชาการศึกษา  
9 นายอานนท์ นันตาปลูก บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
10 นางสาวดวงฤด ี สนิทนวน บธ.บ. (การจัดการ) เจ้าหน้าที่สาขาวชิาหลักสตูรและการสอน 

11 นางสาวทัศพร ศรีวาลา บธ.บ. (การบัญชี) นักวิชาการเงินและบัญชี 
12 นางสาวภัสสร อุ่นผูก ปวส.(การตลาด) เจ้าหน้าปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป 
13 นางสาวธัญญารัตน์ ตัวละมูล ค.บ.(คอมพิวเตอร์) เจ้าหน้าที่หลักสูตรป.บัณฑิต 
14 นางจันทร์ธิดา รู้ครอง ประถมศึกษาปีที่ 6 นักการ 
15 นางผ่องใส เตจะโน มัธยมศึกษาปีที่ 3 แม่บ้าน 
16 นางกาบแก้ว ขันอินผูก ประถมศึกษาปีที่ 6 แม่บ้าน 
17 นางค าเหมย ใจวรรณะ ประถมศึกษาปีที่ 6 แม่บ้าน 
18 นายพงศ์สิทธิ์ แก้วบังวัน ปวส.(เทคนิคยานยนต์) เจ้าหน้าที่ภาคสนาม 
19 นายวีระพล พรศรีชื่น ประถมศึกษาปีที่ 6 เจ้าหน้าที่ภาคสนาม 
 
ตารางท่ี 7 จ านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จ าแนกตามประเภท 

ประเภทบุคลากร 
สายวิชาการ สายสนับสนุน รวมบุคลากร 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
ข้าราชการ 5 7.81 1 5.26 6 7.23 
พนักงานมหาวิทยาลัย 59 92.19 7 36.84 66 79.52 
พนักงานราชการ - - 1 5.26 1 1.20 
ลูกจ้างประจ า - - 4 21.05 4 4.82 
ลูกจ้างชั่วคราว - - 6 31.58 6 7.23 

รวม 64 100.00 19 100.00 83 100.00 

ร้อยละ  77.11 22.89 100.00 
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ตารางที่ 8 จ านวนอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา 

สาขาวิชา 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ลาศึกษาต่อ 
อาจารย์
ประจ า
ทั้งหมด 

อาจารย์ท่ี
ปฏิบัติงาน

จริง 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 

1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 4 1 - - - 5 5 
2. สาขาวิชาภาษาไทย 5 - 2 - 1 8 7 
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 9 - 1 1 1 12 11 
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์ 1 - 3 1 - 5 5 
5. สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 2 3 1 - - 6 6 
6. ประกาศนียบตัรบณัฑติวิชาชีพครู - 3 - 2 - 5 5 
7. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 3 2 1 4 - 10 10 
8. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา - 2 - 2 - 4 4 
9. สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผล

การศึกษา 
1 1 2 2 - 6 6 

10. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

- - - 3 - 3 3 

รวม 25 12 10 15 2 64 62 
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บทที่ 2 
หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร 

 
1. หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการ 

ลักษณะของงาน การก าหนดภาระงาน เงื่อนไขการคิดค่าภาระงาน ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นภาระงานได้ใน 
7 ด้านดังนี้ (ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ก าหนดภาระงานของคณาจารย์และผู้บริหาร พ.ศ. 2557) 

1. งานสอน 
2. งานที่ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการ 
3. งานบริการวิชาการ 
4. งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. งานพัฒนานักศึกษา 
6. งานบริหารและงานส่วนกลาง 
7. งานอ่ืนตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

 การก าหนดภาระงานของคณาจารย์ 

 ภาระงาน หมายถึง ผลรวมของหน่วยชั่วโมงของการปฏิบัติงานตามประเภทของงานและลักษณะของงานนั้นๆ 

 หน่วยชั่วโมง หมายถึง หน่วยชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1 หน่วยชั่วโมงมีเวลาไม่น้อยกว่า 50 นาที 

 ผลงานทางวิชาการ หมายถึง ผลงานทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานวิชาการของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

 รอบการประเมิน หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 31 มีนาคม และ วันที่ 1 เมษายน ถึง 
วันที่ 30 กันยายน 

 รอบปีการประเมิน หมายถึง ปีงบประมาณนั้นๆ 

 การคิดหน่วยชั่วโมง หมายถึง หน่วยชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติหนึ่งหน่วยชั่วโมงต้องมีเวลา            
ไม่น้อยกว่า 50 นาท ี

 งานสอน หมายถึง จ านวนชั่วโมงสอนจริง การปฏิบัติการสอนในรายวิชากลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชากลุ่ม
วิชาเอกและรายวิชากลุ่มวิชาชีพครู 

 งานวิจัย หมายถึง งานที่ปรากฏเป็นผลงานวิชาการในรูปแบบการวิจัย (Research) ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปางก าหนดไว้เป็นพันธกิจของอาจารย์ 

 งานบริการวิชาการ หมายถึง การบริการความรู้และทักษะแก่บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยและบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ชุมชนในท้องถิ่น โรงเรียน วัด องค์กรของรัฐ / เอกชน และมหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งมี 
2 ประเภท คือ งานบริการวิชาการแบบให้เปล่า และงานบริการวิชาการแบบคิดค่าใช้จ่าย 
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 งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง กิจกรรมที่อนุรักษ์ สืบสานและสร้างสรรค์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิตอันดีงามของท้องถิ่นและประเทศไทย 

 งานที่มหาวิทยาลัย/คณะมอบหมาย (ตามค าสั่ง) หมายถึง ภาระงานอ่ืนที่ไม่ได้เป็นภาระงานประจ าที่
มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นภาระงานที่มีค าสั่งแต่งตั้งให้เป็นประธาน รองประธาน กรรมการ อนุกรรมการ และหรือ
เลขานุการ เป็นต้น 

 ให้คณาจารย์และผู้บริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ต้องมีภาระงานทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 35 
หน่วยชั่วโมงต่อรอบการประเมิน โดยปฏิบัติงานที่ก าหนดเป็นภาระงานด้านต่างๆ ดังนี้ 

หมวดที ่1 งานสอน คณาจารย์ต้องมีภาระงานสอนและภาระงานที่ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการไม่น้อย
กว่าเกณฑ์มาตรฐานภาระงานขั้นต่ าที่มหาวิทยาลัยก าหนด   

1) อาจารย์ประจ า 
      1.1) คณะก าหนดให้อาจารย์ประจ ามีภาระงานสอนไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง / สัปดาห์ 
      1.2) คณะก าหนดให้อาจารย์ประจ าต้องมีรายวิชาสอน อย่างน้อย 2 รายวิชา / 1 ภาคการศึกษา 
      1.3) รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหรือ สหกิจศึกษา สามารถคิดภาระงานของอาจารย์นิเทศใน
สัดส่วน อาจารย์ 1 คน/นักศึกษาไม่เกิน 10 คน ตามที่คุรุสภาก าหนด 

2) อาจารย์พิเศษ   
      2.1) อาจารย์พิเศษต้องมีจ านวนชั่วโมงสอน ตั้งแต่ 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน  9 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
      2.2) อาจารย์พิเศษต้องมีรายวิชาสอนไม่เกิน 3 รายวิชา/ภาคการศึกษา 

หมวดที่ 2 งานที่ปรากฏเป็นผลงานทางวิชาการ 

1)  เอกสารค าสอน/เอกสารประกอบการสอน/หนังสือ/ต ารา อาจารย์สามารถเผยแพร่และปรับปรุงตาม
รายลเอียดดังนี้ 
       1.1) อาจารย์ประจ าต้องจัดท าและหรือปรับปรุงเอกสารค าสอน/เอกสารประกอบการสอน/หนังสือ/
ต าราอย่างน้อย 1 รายวิชา / ปีการศึกษา 
    หรือ 2) อาจารย์ประจ าต้องเผยแพร่เอกสารค าสอน/เอกสารประกอบการสอน/หนังสือ/ต าราอย่างน้อย               
1 รายวิชา ตามเกณฑ์ท่ี กพอ.ก าหนด 
    หรือ 3) อาจารย์ประจ าต้องมีบทความทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
  4) ผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งผู้บริหาร ให้ยกเว้นภาระ งานที่ปรากฏ                 
เป็นผลงานทางวิชาการ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

หมวดที่ 3 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
1) อาจารย์ต้องมีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง และมีการตีพิมพ์หรือได้รับ

ประกาศนียบัตร (Proceeding) ในสถาบันที่ได้รับการยอมรับ เช่น ข้อมูลของฐาน TCI หรือ Scopus และ               
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การประชุมวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซึ่งต้องมีค าสั่ง
แต่งตั้งหรือเป็นงานสร้างสรรค์ที่ผ่านการอนุมัติให้ทุน 

2) อาจารย์ต้องมีงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากองค์กรภายในและหรือองค์กรภายนอก โดยเฉลี่ยเรื่องละ 
25,000 บาท ขึ้นไปต่อคนต่อป ี

หมวดที่ 4 งานบริการวิชาการ 
1) คณะและสาขาวิชาจัดท าแผนบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
2) คณะและสาขาวิชามีการแต่งตั้งอาจารย์ในสาขาวิชาเพ่ือด าเนินโครงการบริการวิชาการ หรือการบริการ

วิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน/การวิจัย อาจเป็นงานบริการวิชาการแบบให้เปล่าและหรืองาน
บริการวิชาการแบบคิดค่าใช้จ่าย 

3) คณะและสาขาวิชามีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการ               
โดยน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

4) น าผลการประเมินในข้อ 3 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการในครั้งต่อไป 
5) คณะและสาขาวิชามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมระดับสถาบัน 
หมวดที่ 5  งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1) คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ในสาขาวิชาเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หรือ การท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน/การวิจัย 
2) คณะและสาขาวิชาจัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็ จ

ตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการตามแผน 
3) อาจารย์เข้าร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ สืบสานและสร้างสรรค์กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 

เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา เป็นต้น 
4) คณะและสาขาวิชามีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน

ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5) น าผลการประเมินในข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยน าเสนอ

คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
6) คณะและสาขาวิชาเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
7) คณะและสาขาวิชาก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
หมวดที่ 6 งานที่มหาวิทยาลัย/คณะมอบหมาย (ตามค าสั่ง) 
1) งานอ่ืนตามภารกิจของมหาวิทยาลัย/คณะ 

     1.1) โครงการของมหาวิทยาลัยที่อธิการบดีอนุมัติและแต่งตั้งคณะกรรมการ ได้แก่ ประธานกรรมการ
ฝ่ายต่างๆ (1 โครงการ / 1 หน่วยชั่วโมง) และกรรมการฝ่ายต่างๆ (1 โครงการ / 0.5 หน่วยชั่วโมง) เป็นต้น 
     1.2) โครงการของมหาวิทยาลัยที่อธิการบดีแต่งตั้งเพ่ือปฏิบัติงานประจ าหรืองานที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมาย ได้แก่ ประธานกรรมการ (1 โครงการ / 3 หน่วยชั่วโมง) กรรมการและเลขานุการ (1 โครงการ /                 
2 หน่วยชั่วโมง)   
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2) งานบริหาร 
      2.1) งานบริหารคณะ  
 2.1.1) ผู้ด ารงต าแหน่ง คณบดี ไม่มีจ านวนชั่วโมงสอน หากมีชั่วโมงสอนต้องไม่เกิน 6 ชั่วโมง / 
สัปดาห์  
 2.1.2)  ผู้ด ารงต าแหน่ง รองคณบดี ต้องมีจ านวนชั่วโมง 6-9 ชั่วโมง / สัปดาห์ 

3)  งานส่วนกลาง 
 3.1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยและเลขานุการ 
 3.2) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 3.3) กรรมการสภาวิชาการ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 3.4) ประธานสาขาวิชา 
 3.5) กรรมการและเลขานุการสาขาวิชาการ 
 3.6) กรรมการสาขาวิชา 
 3.7) ประธานกรรมการของคณะกรรมการอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
 3.8) กรรมการ กรรมการและเลขานุการ ของคณะกรรมการอื่นที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
 3.9) เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
 3.10) ผู้ช่วยคณบดี 
 3.11) กรรมการหรือผู้ประสานงานวิชาศึกษาท่ัวไป 
 3.12) กรรมการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับการจ้างที่มีมูลค่า 1-5  ล้านบาท 
 3.13) กรรมการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับการจ้างที่มีมูลค่ามากกว่า 5 ล้านบาท 
 4) การมีจิตอาสา ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเสียสละเวลา แรงกายและสติปัญญาเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ ในการท ากิจกรรม หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน โดยไม่หวังผลตอบแทนและมีความสุขที่ได้
ช่วยเหลือผู้อื่น ในการปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ 

 4.1) การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของคณะกรรมการต่างๆภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยโดยมีหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายชัดเจนแต่ไม่ได้รับค่าตอบแทน 

 4.2) การมีส่วนช่วยเหลือในด้านการให้ความรู้ หรือให้ค าปรึกษาแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรที่ท างาน
อยู่หรือองค์กรอื่น 

 4.3) การสนับสนุนในฐานะอาสาสมัครผ่านองค์กรที่ท างานอยู่ในรูปแบบของการให้ค าปรึกษาหรือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลหรือองค์กรอ่ืน 

 4.4) การบริจาคเงินหรือสิ่งของเพ่ือช่วยเหลือบุคคลหรือองค์กรอ่ืน 
4.5) การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาอ่ืนที่นอกเหนือที่กล่าวมาข้างต้น 

 หมวดที่  7 งานพัฒนานักศึกษา 
1) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ต้องไม่เกิน 2 หมู่เรียนโดยมีรายงานการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 
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      หรือ 2) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ที่ปรึกษาสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา อาจารย์จะต้องไม่เป็นเกิน                                 
2 ต าแหน่ง 
      หรือ 3) เป็นหัวหน้าโครงการ / ผู้รับผิดชอบโครงการ กรรมการและเลขานุการ โครงการหรือกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 
 

การก าหนดภาระงานประจ า งานที่มหาวิทยาลัย/คณะมอบหมาย (ตามค าสั่ง) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการปฏิบัติ 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัย ค าสั่งคณะ 

งานที่มหาวิทยาลัย
มอบหมาย 

งานที่คณะมอบหมาย 

ธุรการคณะรับเรื่อง 

ส่งเรื่องถึงผู้เกี่ยวข้อง 
ในรูปแบบอีเมล์และเอกสาร 

โทรศัพท์  

ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 

ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามค าสั่งได้ 

ให้ความร่วมมือและ
ปฏิบัติตามค าสั่ง 

ท าหนังสือชี้แจง
เหตุผลถึงอธิการบดี 

 

ส่งเรื่องถึงผู้เกี่ยวข้อง 
ในรูปแบบอีเมล์และเอกสาร 

โทรศัพท์  

ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 

ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามค าสั่งได้ 

ให้ความร่วมมือและ
ปฏิบัติตามค าสั่ง 

ท าหนังสือชี้แจง
เหตุผลถึงคณบดี 
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สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1) งานที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย จะต้องด าเนินการดังนี้ 

1.1) เมื่อได้รับค าสั่งมหาวิทยาลัย 

1.2) ในค าสั่งจะระบุรายชื่ออาจารย์พร้อมหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 

1.3) ธุรการคณะรับเรื่องและสแกนข้อมูลเก็บไว้ 

1.4) ธุรการคณะส่งเรื่องถึงผู้เกี่ยวข้องในรูปแบบอีเมล์และเอกสาร (ในกรณีเร่งด่วนจะโทรศัพท์แจ้งก่อน

และส่งเอกสารตามภายหลัง) 

1.5) เมื่อผู้เกี่ยวข้องรับทราบแล้วให้ปฏิบัติตามค าสั่ง โดยให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยตามวันเวลาที่

ก าหนดในค าสั่ง  

1.6) กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามค าสั่งได้ ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น ป่วย ไปราชการ ติดภาระงานสอนให้ท า

บันทึกข้อความถึงอธิการบดีเพ่ือชี้แจงเหตุผลพร้อมแนบใบรับรองแพทย์ เอกสารขออนุญาตไป

ราชการ ตารางสอน ฯลฯ น าส่งธุรการคณะเพ่ือด าเนินการต่อไป 

2) งานที่คณะมอบหมาย 

2.1) เมื่อได้รับค าสั่งคณะ 

2.2) ในค าสั่งจะระบุรายชื่ออาจารย์พร้อมหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 

2.3) ธุรการคณะส่งเรื่องถึงผู้เกี่ยวข้องในรูปแบบอีเมล์และเอกสาร (ในกรณีเร่งด่วนจะโทรศัพท์แจ้งก่อน

และส่งเอกสารตามภายหลัง) 

2.4) เมื่อผู้เกี่ยวข้องรับทราบแล้วให้ปฏิบัติตามค าสั่ง โดยให้ความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์ ตามวันเวลา

ที่ก าหนดในค าสั่ง  

2.5) กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามค าสั่งได้ ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น ป่วย ไปราชการ ติดภาระงานสอน ให้ท า

บันทึกข้อความถึงคณบดีเพ่ือชี้แจงเหตุผลพร้อมแนบใบรับรองแพทย์ เอกสารขออนุญาตไปราชการ 

ตารางสอน ฯลฯ น าส่งธุรการคณะเพ่ือด าเนินการต่อไป 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรสายสนับสนุน 
      2.1 ด้านการปฏิบัติงาน 

2.1.1 จัดท างบประมาณ ลงข้อมูลในโปรแกรม PBBS STUDIO.NB 30 (Department System) 
2.1.2 จัดท าเอกสารขออนุญาตจัดชื้อ-จัดจ้าง และเอกสารขออนุมัติเบิกจ่าย ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง                    

ใบเบิกวัสดุ งบเงินรายได้ งบเงินแผ่นดิน และงบอ่ืน ๆ ในระบบ 3 มิติ 
2.1.3 จัดท าเอกสารขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณาจารย์คณะครุศาสตร์                   

และวิทยากร ฯลฯ 
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2.1.4 จัดท าเอกสารขอเบิกค่าตอบแทนวิทยากร ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
ค่าสาธารณูโภคอ่ืน ๆ   

2.1.5 จัดท าเอกสารขออนุญาต จัดชื้อ-จัดจ้าง และเอกสารขออนุมัติเบิกจ่าย ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง งบเงิน
รายได้  

2.1.6 การรับ - ส่งหนังสือราชการภายในและภายนอก 
  2.2 ด้านการวางแผน 

2.2.1 วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และตามไตรมาสเพ่ือให้เป็นมาตามก าหนด 
2.2.2 วางแผนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับใช้ในส านักงาน 
2.2.3 ติดตามการใช้งบประมาณประจ าปี  

 2.3 ด้านการประสานงาน 
2.3.1 ติดต่อประสานงาน ซ่อมครุภัณฑ์ทางการศึกษา 
2.3.2 ติดต่อประสานงานจัดอบรม ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ 
2.3.3 ติดต่อประสานงาน คณาจารย์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
2.3.4 ติดต่อประสานงาน กับนักศึกษาสาขาต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน การอบรม             

การประชุม ฯลฯ 
 2.4 ด้านการบริการ 

2.4.1 จัดท าเอกสาร จัดพิมพ์และติดตาม การส่ง มคอ.3 และมคอ.5    
2.4.2 จัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอน โรเนียว ถ่ายเอกสาร เช่น ใบงาน ใบกิจกรรม                

แบบประเมิน ข้อสอบและแบบทดสอบ ฯลฯ  และเอกสารอบรมโครงการต่าง ๆ  
2.4.3 จัดท าเอกสารประกอบการประชุม  คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ คณะกรรมการบริหาร

คณะครุศาสตร์ ประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์และคณะกรรมการอ่ืน ๆ  
2.4.4 จัดพิมพ์ โรเนียว ถ่ายเอกสารข้อสอบในวิชาต่าง ๆ ภาคปกติ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู  
2.4.5 จัดเตรียม อาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ส าหรับการประชุมต่าง ๆ  
2.4.6 งานบริการการยืม คืน สื่อ วัสดุครุภัณฑ์ เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องฉายภาพทึบแสง รีโมท 

ปลั๊กไฟ เครื่องเสียง ฯลฯ 
2.4.7 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์  ประกอบการเรียนการสอน และวัสดุฝึกในรายวิชาต่าง ๆ เช่น กระดาษ หมึก 

ปากกา สี กระดาษฟรุ๊ฟ  ดินสอ ฯลฯ 
 2.5 ด้านอ่ืนๆ 

งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก คณบดี รองคณบดีทุกฝ่าย คณาจารย์  ฯลฯ 
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บทที่ 3 
แนวทางการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

 
 การบริหารและการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับระบบราชการไทยในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่อง เช่น การปฏิรูประบบราชการ               
การกระจายอ านาจ การบริหารจากราชการส่วนกลางไปสู่ส่วนท้องถิ่น การปรับปรุงกระบวนการภายในเพ่ือให้ได้
บริการที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล (Good Governance) การปรับเปลี่ยน
มุมมองที่มุ่งเน้นความส าคัญของประชาชน (Customer Centric) การปรับลดขนาดก าลังคนภาครัฐ และการ
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Result Base Management – RBM) จ าเป็นต้องมีกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อทิศทาง และเป้าหมายตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
1. การพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR – Scorecard)  
 HR-Scorecard เป็นเครื่องมือส าหรับใช้ประเมินผลส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาและเพ่ิมขีดสมรรถนะก าลังคนขององค์กรให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร 
ซ่ึง อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการบริหารก าลังคนภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพมีมติเห็นชอบต่อหลักการองค์ประกอบ 
และวิธีการประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า “การพัฒนาสมรรถนะ
การบริหารทรัพยากรบุคคล” แทนความหมายของ HR – Scorecard เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 
  โดยการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ส่วน
ราชการในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้อย่างบรรลุเป้าหมายและมีความพร้อมรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต กล่าวคือ ส่วนราชการจะต้องบริหารทรัพยากรบุคคลที่เน้นความสอดคล้องเชิง
ยุทธศาสตร์ (Alignment) ระหว่างการบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับนโยบาย ระดับยุทธศาสตร์ และระดับ
ปฏิบัติการ 

1. การบริหารนโยบายเป็นบทบาทของ ก.พ. โดย ก .พ. เป็นผู้ เสนอและให้ค าปรึกษาแก่
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรภาครัฐ โดย อ.ก.พ. วิสามัญ
เกี่ยวกับการบริหารก าลังคนภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพได้เห็นชอบข้อเสนอของส านักงาน ก.พ. ในการก าหนด
มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้เป็นแนวทางให้ส่วนราชการบริหารยุทธศาสตร์และเป็น
แนวทาง ในการประเมินการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ดังนี้ 

มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment)  
มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)  
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Effectiveness)  
มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Accountability)  
มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตการท างานและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
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2. มาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  เป็นมิติที่จะท าให้ส่วนราชการทราบว่ามีแนวทางและวิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคล สอดคล้องกับมาตรฐานดังต่อไปนี้หรือไม่ ดังนี้  

1.1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องและสนับสนุน
ให้กรมฯ บรรลุพันธกิจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ เพียงใด  

1.2) มีการวางแผนและบริหารก าลังคนทั้งในเชิงประมาณและคุณภาพ กล่าวคือ “ก าลังคนมีขนาดและ
สมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจ าเป็นของส่วนราชการ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
มีการวิเคราะห์สภาพก าลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุช่องว่างด้านความต้องการก าลังคนและมีแผน
เพ่ือลดช่องว่างดังกล่าวหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 

1.3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือดึงดูด ให้ได้มาพัฒนา
และรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจ าเป็นต่อความคงอยู่และขีด
ความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management) หรือไม่ เพียงใด 

1.4) มีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนการสร้างความต่อเนื่องในการบริหาร
ราชการหรือไม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้น าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการ
และผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการท างานหรือไม่ เพียงใด 

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency)  
หมายถึง กิจกรรมและกระบวน การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ (HR Transactional Activities)     
มีลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่ เพียงใด 

2.1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรรหาคัดเลือก การ
บรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
อ่ืนๆ มีความถูกต้องและทันเวลา (Accuracy and Timeliness) หรือไม่ เพียงใด 

2.2) มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย และน ามาใช้
ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริงหรือไม่ เพียงใด  

2.3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่องบประมาณรายจ่าย
ของส่วนราชการมีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) ตลอดจนความคุ้มค่า 
(Value for Money) หรือไม่ เพียงใด 

2.4) มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) หรือไม่ เพียงใด 

มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) หมายถึง 
นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้ 
หรือไม่ เพียงใด  

3.1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งจ าเป็น
ต่อการบรรลุเป้าหมาย พันธกิจของส่วนราชการหรือไม่ เพียงใด  
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3.2) ข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการหรือไม่ เพียงใด 

3.3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการในการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ (Development and Knowledge 
Management) เพ่ือพัฒนาข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการบรรลุภารกิจ
และเป้าหมายของส่วนราชการหรือไม่ เพียงใด 

3.4) มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจ าแนกความแตกต่างและจัดล าดับผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด นอกจากนี้ 
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของ
ทีมงานกับความส าเร็จหรือผลงานของส่วนราชการหรือไม่ เพียงใด 

 มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล   หมายถึง การที่ส่วนราชการ  
4.1) มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจน

การด าเนินการด้านวินัย โดยค านึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิ
มนุษยชนหรือไม่ เพียงใด  

4.2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้จะต้องก าหนดให้ความพร้อม
รับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
หรือไม่ เพียงใด 

มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  หมายถึง การที่ส่วนราชการมีนโยบาย 
แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้  

5.1) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานระบบงาน และ
บรรยากาศการท างาน ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการให้บริการแก่
ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิต
ส่วนตัวหรือไม่ เพียงใด 

5.2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย ซึ่งมี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการหรือไม่ เพียงใด  

5.3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการ กับข้าราชการ 
และบคุลากรผู้ปฏิบัติงาน และให้ระหว่างข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้ก าลังคนมีความพร้อมที่จะ
ขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการหรือไม่ เพียงใด 

มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยท าให้ส่วน
ราชการใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลสอดคล้องกับมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ มากน้อยเพียงใด หากยังไม่
มีการด าเนินการตามมิติการประเมินดังกล่าว หรือมีในระดับน้อยแล้ว ส่วนราชการจะต้องมีการพัฒนาระบบการ
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บริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมิติการประเมินดังกล่าว และเป็นการยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพใน
การปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์และกรอบมาตรฐานความส าเร็จทั้ง 5 มิต ิ

การบริหารยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล ส่วนราชการมีบทบาทในการบริหารยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมาตรฐานความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยการจัดท าแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคลและค่าเป้าหมาย 
(Target) ที่ชัดเจน เพ่ือให้มีการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมีจุดเน้นให้เกิดผลตามตัวชี้วัดและระดับ
เป้าหมายที่ต้องการ 

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการดังนั้น แผน
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงเป็นแผนที่มุ่งเน้นการสนับสนุนให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติภารกิจได้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ และมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนส่วนราชการให้ก้าวหน้าไปสู่
วิสัยทัศน์ที่ต้องการ 

การปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนราชการจะสามารถบริหารทรัพยากรได้อย่างมีจุด
มุ่งเน้นทิศทางท่ีชัดเจนตามที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจะเป็น
สิ่งก าหนดแผนงานและกิจกรรมในทางปฏิบัติ รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลส าเร็จ
ของการด าเนินกิจกรรมมาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็น 
ส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 ตามหนังสือของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ 0509(2)/ว 2 ลงวันที่ 24 กันยายน 2554 
ได้แจ้งแนวทางการก าหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินการก าหนดสมรรถนะ 
ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานดังนี้ 

1. สมรรถนะ ประกอบด้วย 
(1) สมรรถนะหลัก หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคลากรทุกต าแหน่ง ซึ่ง

สถาบันอุดมศึกษาก าหนดขึ้นเพ่ือหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันในองค์กร 
(2) สมรรถนะเฉพาะตามงานที่ปฏิบัติ หมายถึง คุณลักษณะทางพฤติกรรมที่ก าหนดเฉพาะส าหรับ

สายงานหรือต าแหน่งหน้าที่ และส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น 
(3) สมรรถนะทางการบริหาร หมายถึงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ก าหนดเฉพาะส าหรับต าแหน่ง

ประเภทผู้บริหารเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการบริหารให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มาตรฐานด้านทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 

(1) การใช้คอมพิวเตอร์ 
(2) การใช้ภาษาอังกฤษ 
(3) การค านวณ 
(4) การจัดการข้อมูล 
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3. มาตรฐานด้านสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งประเภททั่วไป วิชาการและ
อ านวยการ ประกอบด้วย 
(1) สมรรถนะหลัก 
(2) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
(3) สมรรถนะทางการบริหาร 

ทั้งนี้ ก.พ.อ. ได้มอบหมายให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนดระดับของความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งบุคลากรทุกประเภทในสถาบันอุดมศึกษา 

1. ด้านความรู้ความสามารถ ให้ก าหนดรายละเอียดองค์ความรู้ และระดับของความรู้ ความสามารถที่
จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งของประเภททั่วไป วิชาการ และอ านวยการ สายงานและระดับต าแหน่ง 

2. ด้านทักษะ ให้ก าหนดรายละเอียดและระดับของทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง
ประเภททั่วไป วิชาการ และอ านวยการ สายงานและระดับต าแหน่ง ทั้งนี้ ส่วนราชการอาจก าหนดจ านวนทักษะ
เพ่ิมข้ึนตามลักษณะงานได้ตามความเหมาะสม 

3. ด้านสมรรถนะ ให้ก าหนดรายละเอียด และระดับของสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติอย่าง
น้อย 3 สมรรถนะ ให้เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของต าแหน่งประเภททั่วไป วิชาการ และอ านวยการ 
สายงาน และระดับต าแหน่ง โดยสามารถเลือกสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้ ส่วน
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะทางการบริหารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย 
1. การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
2. การบริการที่ดี (Service Mine)  
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญ (Expertise)  
4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity)  
5. การท างานเป็นทีม (Teamwork)  
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ประกอบด้วย 
1. การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)  
2. การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking) 
3. การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน (Caring Others)  
4. การสั่งการตามอ านาจหน้าที่ (Holding People Accountable)  
5. การสืบเสาะหาข้อมูล (Information Seeking)  
6. ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity)  
7. ความเข้าใจผู้อ่ืน (Interpesonal Understanding) 
8. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ (Organizational Awareness) 
9. การด าเนินการเชิงรุก (Proactiveness) 
10. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน (Concern for Order) 
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11. ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence) 
12. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (Flexibility) 
13. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing)  
14. สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic & Quality)  
15. ความผูกพันที่มีต่อส่วนราชการ (Organizational Commitment) 
16. การสร้างสัมพันธภาพ (Relationship Building) 
สมรรถนะทางการบริหาร ประกอบด้วย 
1. สภาวะผู้น า (Leadership) 
2. วิสัยทัศน์ (Visioning) 
3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation) 
4. ศักยภาพเพ่ือการปรับเปลี่ยน (Change Leadership) 
5. การควบคุมตนเอง (Self Control) 
6. การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Other) 

 
3. มาตรฐานการก าหนดต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 ตามประกอบ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2553 ได้ก าหนดมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาโดยจ าแนกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

1. ต าแหน่งประเภทวิชาการ เป็นต าแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
การศึกษา การอบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่นิสิต นักศึกษา 
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ 
ต าแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์ 

2. ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ได้แก่ ต าแหน่งที่มีอ านาจและหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไปในส านักงาน
อธิการบดีหรือส านักงานวิทยาเขต หรือในฐานะหัวหน้าส่วนราชการภายในส านักงานอธิการบดี หรือในฐานะ
หัวหน้าส่วนราชการที่มีอ านาจและหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไปในคณะ สถาบัน ส านัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งแบ่งเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา 
โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากหรือสูงมากเป็นพิเศษ ที่ ก.พ.อ. ก าหนดมี 2 ระดับได้แก่ 
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า และต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 

3. ต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ ได้แก่ ต าแหน่งปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นงาน
วิชาชีพที่ต้องปฏิบัติโดยผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา ซึ่งไม่อาจมอบหมายให้ผู้มีคุณวุฒิด้านอื่นปฏิบัติงาน
แทนได้และต าแหน่งปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นงานเชี่ยวชาญเฉพาะตามภารกิจหลักของหน่วยงานและจะต้อง
ปฏิบัติโดยผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาที่มีความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างสูงเฉพาะด้าน 
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โดยต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะมี 5 ระดับคือ ต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
ต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ ต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่งระดับช านาญการและต าแหน่งปฏิบัติการ 

4. ต าแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ต าแหน่งในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับต่ ากว่า
ปริญญาเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่งนั้น โดยมีการจ าแนกตามลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานเป็นหลัก หรือต าแหน่งที่ก าหนดให้เป็นต าแหน่งประเภททั่วไป ตามประกาศ ก.พ.อ. นี้มี 3 ระดับ ต าแหน่ง
ระดับช านาญงานพิเศษ ต าแหน่งระดับช านาญงาน และต าแหน่งระดับปฏิบัติงาน 

กล่าวโดยสรุปการบริหารและพัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ต้องมีการ
ก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง และกลยุทธ์ที่ชัดเจน ภายใต้กรอบมาตรฐานด้านความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 5 ด้าน คือ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล ประสิทธิผลของ
การบริหารทรัพยากรบุคคล ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและคุณภาพชีวิตการท างาน และ
ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน ตลอดจนน ามาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญแนวคิดใช้ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพื่อ
การพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพพร้อมรับกับการพัฒนา คณะและมหาวิทยาลัยในอนาคต 

การก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวังของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง การก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวังของข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่ต าแหน่งประเภทวิชาการ พ.ศ. 2555 ได้ก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวังของ
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่ต าแหน่งประเภทวิชาการ เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางเป็นไปด้วยความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดสมรรถนะ ดังนี้ 

1. สมรรถนะหลักส าหรับต าแหน่งประเภททั่วไป  ต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ 
และต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ประกอบด้วย (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (2) บริการที่ดี (3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ (4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (5) การท างานเป็นทีม และ ก าหนดระดับ
สมรรถนะหลักแต่ละประเภทต าแหน่งดังต่อไปนี้ 

ก) ต าแหน่งประเภททั่วไป 
1) ระดับปฏิบัติงาน ก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 2 
2) ระดับช านาญงาน ก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 2 
3) ระดับช านาญงานพิเศษ ก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 3 

ข) ต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ 
1) ระดับปฏิบัติการ ก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 2 
2) ระดับช านาญการ ก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 2 
3) ระดับช านาญการพิเศษ ก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 3 
4) ระดับเชี่ยวชาญ ก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 4 
5) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 5 
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ค) ต าแหน่งประเภททั่วไป 
1) ระดับผู้อ านวยการกอง ก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 3 
2) ระดับผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 4 

2. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ส าหรับต าแหน่งประเภททั่วไปและต าแหน่งประเภท
เชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะประกอบด้วย (1) การวิเคราะห์ (2) การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน (3) การสืบเสาะ
หาข้อมูล (4) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (5) ความผูกพันที่มีต่อส่วนราชการ และก าหนดระดับสมรรถนะตามลักษณะ
งานที่ปฏิบัติแต่ละประเภทต าแหน่งดังต่อไปนี้ 

ก) ต าแหน่งประเภททั่วไป 
1) ระดับปฏิบัติงาน ก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 2 
2) ระดับช านาญงาน ก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 2 
3) ระดับช านาญงานพิเศษ ก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 3 

ข) ต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ 
1) ระดับปฏิบัติการ ก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 2 
2) ระดับช านาญการ ก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 2 
3) ระดับช านาญการพิเศษ ก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 3 
4) ระดับเชี่ยวชาญ ก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 4 
5) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 5 

3. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติส าหรับต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ประกอบด้วย (1) การคิด
วิเคราะห์ (2) การมองภาพองค์รวม (3) การสั่งการตามอ านาจหน้าที่ (4) การตรวจสอบความถูกต้องตาม
กระบวนงาน (5) ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (6) การสร้างสัมพันธภาพและก าหนดระดับสมรรถนะตามลักษณะงานที่
ปฏิบัติของต าแหน่งประเภทผู้บริหารดังต่อไปนี้ 

     1)  ระดับผู้อ านวยการกอง ก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 3 
     2)  ระดับผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 4 
4. สมรรถนะทางการบริหารในต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ประกอบด้วย (1) สภาวะผู้น า (2) วิสัยทัศน์ 

(3) การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (4) การควบคุมตนเอง (5) การสอนงานและการมอบหมายงาน และก าหนดระดับ
สมรรถนะทางการบริหาร ดังต่อไปนี้ 

1) ระดับผู้อ านวยการกอง ก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 3 
2) ระดับผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ก าหนดระดับสมรรถนะท่ีคาดหวัง 4 

5. สมรรถนะทางการบริหารในต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (กรณีปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าหน่วยงาน) ประกอบด้วย ประกอบด้วย (1) สภาวะผู้น า (2) วิสัยทัศน์ (3) การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (4) การ
ควบคุมตนเอง (5) การสอนงานและการมอบหมายงาน และก าหนดระดับสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 

1) ระดับปฏิบัติการ ก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 2 
2) ระดับช านาญการ ก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 2 
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3) ระดับช านาญการพิเศษ ก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 3 
4) ระดับเชี่ยวชาญ ก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 4 
5) ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ก าหนดระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 5 

6. สมรรถนะทางการบริหารในต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะระดับเชี่ยวชาญ
พิเศษ ประกอบด้วย (1) วิสัยทัศน์  (2) การวางแผนกลยุทธ์ภาครัฐ (3) ศักยภาพเพ่ือน าการปรับเปลี่ยนและก าหนด
ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 5 

โดยสรุป แนวทางการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนของการบริหารบุคลากร
ได้แก่ การวางแผนก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้บรรลุภารกิจและความจ าเป็นของมหาวิทยาลัย การ
บริหารประสิทธิภาพของการจัดการทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การ
เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง และกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ มีความถูกต้องและทันเวลา การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย และน ามาใช้ในการ
ประกอบการตัดสินใจได้จริง และการบริหารคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างานของบุคลากร 
โดยการจัดให้มีสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานอย่างเพียงพอ มีสภาพแวดล้อม ระบบงานและ
บรรยากาศการท างานที่ดี ส่วนของการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ สมรรถนะ 
และการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าตามสายงาน 
 
4. แนวทางการประเมินบุคลากร 
 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีแนวทางการประเมินบุคลากรดังนี้ 

1. ผู้บริหาร 
ในการติดตามประเมินผลผู้บริหาร เพื่อสร้างขีดความสามารถของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในการบริหาร 

พัฒนาสถาบันของตนให้สามารถปรับตัว ตอบสนองเท่ากันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพการณ์ภายนอก
และภายในของอุดมศึกษา ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ เมื่อบุคคลได้ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาแล้วระบบการติดตามและประเมินผลครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้ 

1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบท วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการบริหารสถาบันอุดมศึกษา 
1.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การ

บริหารการงาน งบประมาณ และทรัพย์สินของสถาบันอุดมศึกษา 
1.3 มีความรู้และแนวทางในการพัฒนาตนเองในด้านความสามารถในการจัดการ การเป็นผู้น า คุณธรรม

จริยธรรม และด้านสุขภาพและศักยภาพของร่างกาย 
1.4 มีการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาด้วยกันเองทั้งในและต่างประเทศ  

การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับชุมชนที่เป็นบริบทของสถาบันอุดมศึกษา 
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2. บุคลากรประจ า 
2.1 บุคลากรสายวิชาการ 

ในการติดตามประเมินผลบุคลากรสายวิชาการ ภารกิจด้านการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ 
และการพัฒนาองค์ความรู้เป็นภารกิจหลักท่ีส าคัญยิ่งภารกิจหนึ่งของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
ได้ก าหนดมาตรฐานภาระงานขั้นต่ าในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยประกอบด้วย 

- ภาระงานด้านการสอน 
- ภาระงานด้านการวิจัย 
- ภาระงานการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
- ภาระงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
- ภาระงานในการพัฒนาตนเอง 
- ภาระงานการสร้างผลงานวิชาการ 
- ภาระงานการบริหารงานในมหาวิทยาลัย 
ส าหรับอาจารย์ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งเป็นต าแหน่งที่รับเงินประจ าต าแหน่งควรต้องติดตาม

พัฒนา สร้างผลงานทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือแสดงถึงความเหมาะสม ในการด ารงสถานะ
ของต าแหน่งทางวิชาการ สภามหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการส าหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยได้ก าหนดภาระงานตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการที่ต้องปฏิบัติมี 2 
ประการดังนี้ 

1) มาตรฐานภาระงานขั้นต่ าในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย 
2) มาตรฐานภาระงานผลงานทางวิชาการ 

2.2 บุคลากรสายสนับสนุน 
ในการติดตามประเมินผลบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการ ซึ่งถือ

เป็นหัวใจในการสนับสนุนให้พันธกิจทั้ง 4 ด้าน ของมหาวิทยาลัยประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรและ
สามารถปรับตัว ตอบสนองเท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพการณ์ภายนอกและภายในของ
อุดมศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพเมื่อบุคลากรได้ด ารงต าแหน่งใน
สถาบันอุดมศึกษาแล้วระบบการติดตามและประเมินผล ควรครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้ 

1) สมรรถนะหลัก 
2) สมรรถะประจ ากลุ่มงาน 
3) สมรรถนะรายบุคคล 
ส าหรับภาระงานบุคลากรสายสนับสนุนมีภาระงานที่ต้องปฏิบัติดังนี้ 
1. งานที่ต้องศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบให้ความเห็น 
2. งานที่ต้องปฏิบัติประจ า 
3. งานให้ค าปรึกษาและค าแนะน า 
4. งานธุรการ 
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5. งานพัฒนาระบบงาน 
6. งานบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
7. งานพัฒนาตนเอง 
8. ภาระงานอื่นๆ งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือการเป็นกรรมการต่างๆ ให้คิดภาระงาน

ตามท่ีได้ปฏิบัติจริง 
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บทที่ 4 
ข้อมูลบุคลากรของคณะครุศาสตร์ 

 

ตารางท่ี 9 จ านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จ าแนกตามประเภท 

ประเภทบุคลากร 
สายวิชาการ สายสนับสนนุ รวมบุคลากร 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
ข้าราชการ 5 7.75 1 4.55 6 6.90 
พนักงานมหาวิทยาลัย 59 92.25 7 36.36 66 75.86 
พนักงานราชการ - - 1 4.55 1 1.15 
เจ้าหน้าท่ีจ้างเหมาบริการ - - 6 27.27 6 6.90 
แม่บ้าน-งานสนาม - - 8 27.27 8 9.20 

รวม  64 100.00 23 100.00 87 100.00 
ร้อยละ  73.56 26.44 100.00 

 

จากตารางที่ 9 พบว่า คณะครุศาสตร์มีจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น 87 คน จ าแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ
จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 73.56 และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 26.44 
 
 

ตารางท่ี 10  จ านวนอาจารย์ประจ าจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

จ านวนอาจารย์ตามวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 
2560 2561 2562 

อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน 44 39 37 
อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน 28 25 27 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 72 64  64 
ร้อยละอาจารย์วุฒิปริญญาโท ร้อยละ 61.11 60.94 57.81 
ร้อยละอาจารย์วุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 38.89 39.06 42.19 

 

จากตารางที่ 10 พบว่า ในปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์มีจ านวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกจ านวน 
27 คน คิดเป็นร้อยละ 42.19 และอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 57.81 เมื่อ
พิจารณาข้อมูลอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกย้อนหลัง 3 ปี พบว่าคณะครุศาสตร์มีจ านวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก
เพ่ิมข้ึนในอย่างต่อเนื่อง   
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ตารางท่ี 11  จ านวนอาจารย์จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 

จ านวนอาจารย์ตามต าแหน่งทางวิชาการ 
หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงานในปีการศกึษา 
2560 2561 2562 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คน 14 14 24 
อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ คน 58 59 40 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 72 64 64 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 19.44 21.88 37.50 
 

จากตารางที่ 11 พบว่า ในปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด จ านวน 64 คน 
จ าแนกเป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 และระดับอาจารย์ 
จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 และเมื่อพิจารณาข้อมูลอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ย้อนหลัง 3 ปี 
พบว่าคณะครุศาสตร์มีร้อยการของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง   
 

ตารางท่ี 12 จ านวนอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา 

สาขาวิชา 
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

อาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 

อาจารย์ท่ี
ปฏิบัติงานจริง 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 4 1 - - 5 5 
2. สาขาวิชาภาษาไทย 6 - 2 - 8 7 
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 10 - 1 1 12 11 
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์ 1 - 3 1 5 5 
5. สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 2 3 1 - 6 6 
6. หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติวิชาชีพครู - 3 - 2 5 5 
7. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 3 2 1 4 10 10 
8. สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา - 2 - 2 4 4 
9. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - - - 3 3 3 
10. สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา 1 1 2 2 6 6 

รวม 27 12 10  15 64  62 
ร้อยละ 42.19 18.75 15.62 23.44 100.00 96.88 

จากตารางที่ 12 พบว่า คณะครุศาสตร์ มีจ านวนอาจารย์ประจ ารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
จ านวน 64 คน โดยมีอาจารย์ที่คุณวุฒิปริญญาโทจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 42.19 อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท 10 คน คิดเป็นร้อยละ 15.62 
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 23.44  และมีอาจารย์ที่ปฏิบัติงาน
จริงจ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 96.88 
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ตารางท่ี 13 จ านวนอาจารย์ประจ าอยู่ระหว่างการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ จ าแนกเป็นสาขาวิชา 

สาขาวิชา 
จ านวน
อาจารย์
ทั้งหมด 

อาจารย์ท่ี
ปฏิบัติงาน

จริง 

อาจารย์ท่ีก าลังศึกษาต่อ 
ไม่เต็มเวลา เต็มเวลา รวม 

ในประเทศ ต่างประเทศ 

1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 5 5 1 - - 1 
2. สาขาวิชาภาษาไทย 8 7 2 - 1 3 
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 12 11 1 1 - 2 
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์ 5 5 - - - - 
5. สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 6 6 1 - - 1 
6. หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ

วิชาชีพครู 
5 5 - - - - 

7. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 10 10 2 - - 2 
8. สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 4 4 - - - - 
9. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา 
6 6 - -  - - 

10. สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผล
การศึกษา 

3 3 - - - - 

รวม 64 62 7 1 1 9 

หมายเหตุ  ไม่เต็มเวลา หมายถึง การศึกษาภายในประเทศโดยใช้เวลาราชการบางส่วนหรือไม่ใช่เวลาราชการ 
   เต็มเวลา หมายถึง การศึกษาภายในประเทศและภายนอกประเทศโดยใช้เวลาราชการเต็มเวลา 
  
 จากตารางที่ 13 พบว่า คณะครุศาสตร์มีอาจารย์ที่ก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก แบบเต็มเวลา
ภายในประเทศ จ านวน 1 คน และต่างประเทศ จ านวน 1 คน และมีอาจารย์ที่ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
แบบไม่เต็มเวลาอีก จ านวน 7 คน  
 

ตารางท่ี 14 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ 
รายการข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1. จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 1,351 
2. จ านวนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 171 
3. จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาโท   59 
4. จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ระดับปริญญาตรี  1,535.27 
5. จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ระดับบัณฑิตศึกษา 122.75 
6. จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ทั้งหมด [FTES ระดับปริญญาตรี+ (1.8 x 
FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)] 

1,756.22 
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รายการข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
7. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมลาศึกษาต่อ) 62 
8. สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง (ข้อ 6 ÷ ข้อ 7)  28.33 
9. สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 30 : 1 
 
 จากตารางที่ 14 พบว่าคณะครุศาสตร์มีสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าเท่ากับ 
28.33  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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บทที่ 5 
การวิเคราะห์ SWOT การพัฒนาบุคลากร 

 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางได้ จัดโครงการ “การวิเคราะห์บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง โดย
เทคนิค SWOT” เพ่ือประชุมระดมความคิดเห็น (Brain Storming) ภายใต้กรอบและกระบวนการทางวิชาการ 
เพ่ือค้นหาจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats)  เพ่ือ
น าผลที่ได้ไปจัดท าเป็นแผนกลยุทธ์การพัฒนาด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางซึ่งมีผลการวิเคราะห์ 
ดังนี้ 
 

1. การวิเคราะห์ SWOT มิติด้านการบริหารจัดการ 
 

คุณลักษณะท่ีดี (Helpful)  คุณลักษณะท่ีควรพัฒนา (Harmful)  
จุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยเป็นนิติบุคคลสามารถออกกฎระเบียบที่

อ านวยโอกาสทางการศึกษาได้ด้วยตนเอง 
2. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความรู้ 

ความสามารถและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ดี 
3. มหาวิทยาลัยมีทิศทางและเป้าหมายในการด าเนินงาน

ที่ชัดเจน 
4. มีนโยบายด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้

ความส าคัญ/ให้โอกาสในการพัฒนาตนเองด้านการ
ฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ 

5. มหาวิทยาลัยมีกองทุนพัฒนาบุคลากร ซึ่งสามารถ
จัดสรรเพื่อการพัฒนาบุคลากรได้ท้ังสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

6. มหาวิทยาลัยมีการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรอย่าง
เหมาะสม 

จุดอ่อน 
1. จ านวนบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

มีจ านวนน้อยและต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด 

2. มหาวิทยาลัยขาดการน าความรู้จากบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เฉพาะ
ด้านสู่การปฏิบัติ 

3. อัตราก าลังยังไม่เพียงพอกับภาระงานที่มีอยู่ 
4. ขาดการก าหนดลักษณะงานเชิงท้าทายที่จะ

เป็นการกระตุ้นสมรรถนะของบุคลากรให้
เพ่ิมข้ึนและการประเมินเพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานเชิงท้าทาย 

 

โอกาส 
1. มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน

ภายนอกเป็นจ านวนมาก เช่น ทุนการศึกษา การ
ส่งเสริมด้านการใช้ภาษาอังกฤษและอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ต่างๆ นับเป็นโอกาสที่ดีที่จะน าสิ่งต่างๆ 
เหล่านี้มาช่วยในการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการ

อุปสรรค 
1. การเปิดเสรีทางการศึกษาท าให้มีการแข่งขัน

สูงระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ แม้แต่ในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยกัน 

2. สภาวการณ์แข่งขันของสถาบันการศึกษาท า
ให้เกิดการแย่งชิงบุคลากรที่มีความรู้
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คุณลักษณะท่ีดี (Helpful)  คุณลักษณะท่ีควรพัฒนา (Harmful)  

พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
2. การได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาท าให้บุคลากร

ต้องพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

ความสามารถ 

 
2. การวิเคราะห์ SWOT มิติด้านบุคลากร 
 

คุณลักษณะท่ีดี (Helpful) คุณลักษณะท่ีควรพัฒนา (Harmful) 
จุดแข็ง 
1. บุคลากรมีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญในสาขา

วิชาชีพ มีผลงานเป็นที่ยอมรับของสังคมและหน่วยงาน
ภายนอก 

2. บุคลากรได้รับการส่งเสริมการพัฒนาตนเองและศึกษา
ต่ออย่างต่อเนื่อง 

3. มีระบบสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย 

จุดอ่อน 
1. มีสัดส่วนคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ

ของอาจารย์ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของ 
สกอ. 

2. บุคลากรบางส่วนขาดทักษะ และความ
พยายามในการใช้ภาษาต่างประเทศ
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 

โอกาส 
1. การเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน ส่งผลให้มีการ

พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
2. มีช่องทางและเทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือ

พัฒนาตนเองหลายรูปแบบ 
3. การที่รัฐบาลก าหนดอัตราเงินเดือนพนักงานสูงขึ้น ท า

ให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถมากขึ้น 

4. ข้อก าหนดเกี่ยวกับจ านวนอาจารย์ระดับปริญญาเอก
และความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ. จะช่วยส่งเสริมให้มหาวิทยาลัย
พัฒนาคุณภาพทางวิชาการสูงขึ้น 

อุปสรรค 
นโยบายการจ ากัดอัตราก าลังของบุคลากร

ภาครัฐที่ผ่านมาท าให้ขาดแคลนบุคลากรใน

ขณะที่ภาระงานของมหาวิทยาลัยมีเพ่ิมขึ้น 
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3. การวิเคราะห์ SWOT มิติด้านงบประมาณ 
 

คุณลักษณะท่ีดี (Helpful)  คุณลักษณะท่ีควรพัฒนา (Harmful)  
จุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณประจ าปีเพ่ือเข้า

กองทุนพัฒนาบุคลากร กองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย, สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย และ
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย เพ่ือน ามาพัฒนาบุคลากร 

2. มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณประจ าปีตาม
ประเด็นกลยุทธ์แก่หน่วยงานเพ่ือจัดท าโครงการ
พัฒนาบุคลากร 

จุดอ่อน 
งบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐและเงินรายได้มี
จ านวนน้อย ท าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรไม่เพียงพอ 

โอกาส 
หน่วยงานภาครัฐและส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้จัดสรรทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 

อุปสรรค 
สัดส่วนของประชากรวัยเรียนลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 6 
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กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 
กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1  การพัฒนาท้องถิ่น 
 คณะครุศาสตร์มีการน าแผนพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์สู่การปฏิบัติ  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรคณะครุศาสตร์สร้างเครือข่ายความร่วมมือและกิจกรรมร่วมกับ

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรถ่ายทอดองค์ความรู้และกระบวนการจัดการความรู้ให้แก่ชุมชน 

3. ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและการวิจัย 

4. ส่งเสริมให้บุคลากรมีท าผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบต่อสังคม  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
คณะครุศาสตร์มีการน าแผนพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ส่งเสริมพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพของอาจารย์ โดยให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

ในสาขาที่ตรงตามความต้องการของคณะ และมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะแสวงหา

ทุนการศึกษา สนับสนุนและช่วยในการหาสถาบันการศึกษาที่เหมาะสม ทั้งในและต่างประเทศ 

2. ส่งเสริมการขอต าแหน่งทางวิชาการและการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น โดยจัดตั้งหน่วยงานให้ค าปรึกษา                  

มีระบบพ่ีเลี้ยงและสร้างเทมเพลท/แบบฟอร์มเอกสารประกอบการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

3. พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในการเขียนต าราและบทความทางวิชาการ 

4. พัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ใหเ้ป็นครูมืออาชีพ เพ่ือเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

     
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

คณะครุศาสตร์มีการน าแผนพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ส่งเสริมการท าผลงานของอาจารย์ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ และการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

2. พัฒนาขีดความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของอาจารย์ตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอื่น 

ๆ ที่เทียบเท่า 

3. เพ่ิมทักษะด้านดิจิตอลแก่อาจารย์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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คณะครุศาสตร์มีการน าแผนพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์สู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร กระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีท างาน ความรู้ ความสามารถ 

ทักษะและทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปในทางที่ดีข้ึน 

2. สนับสนุนการท าวิจัย ผลงานทางวิชาการ บริการวิชาการ  

3. สร้างขวัญและก าลังใจ เชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร มีการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากร มีการจัดสถานที่เอ้ือต่อการท างาน ให้

โอกาสกับทุกคนได้รับการพัฒนาในวิชาชีพอย่างทั่วถึง และทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือ

สร้างบรรยากาศและความสัมพันธ์ในหน่วยงาน 

5. ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานให้น าหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม 

6. พัฒนาผู้บริหารและระบบการบริหารงานมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทั้งการ

ด าเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน การจัดท าระบบรายงานผลที่สะท้อน

ผลการปฏิบัติงานตามแผนและน าผลไปปรับปรุงการด าเนินงาน 

7. เร่งรัดการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนถูกต้องและครอบคลุมทุกกระบวนงาน 

8. พัฒนากลยุทธ์และกระบวนการจัดการความรู้ขององค์กรให้ครอบคลุมในระดับบุคคล ทั้งองค์ความรู้

ภายในและภายนอก 

9. พัฒนาสายสนับสนุนให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่งที่ปฏิบัติงานอยู่ โดยส่งเสริมให้บุคลากรเข้า

รับการฝึกอบรมในหัวข้อที่ส่งเสริมความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน หรือการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

แก่บุคลากรเป็นระยะ 

10. ส่งเสริมให้สายสนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นตามสายงานของตน และมีความช านาญ/เชี่ยวชาญใน

หน้าที่ 

 

 
 
 
 
 
 ทั้งนี้คณะครุศาสตร์ได้ตระหนักถึงการน าแผนพัฒนาบุคลากรไปด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด                      
โดยถือเป็นขั้นตอนส าคัญ ซึ่งต้องเกิดจากความร่วมมือต้องเกิดจากทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกคนใน                  
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คณะครุศาสตร์ ดังนั้นแผนพัฒนาบุคลากรที่มีความสอดคล้องกันในระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ ตลอดจน
มีแนวทางการด าเนินงานที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1)  การบริหาร  

1.1) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแลนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม                 
และพัฒนาบุคลากรของคณะ โดยพิจารณาและก าหนดนโยบายเสนอความเห็นก่อนน าเสนอกรรมการบริหารคณะ
เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

1.2) คณะกรรมการด าเนินงานควรมีบทบาทในการขับเคลื่อน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ติดตาม
ความก้าวหน้าและน าข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรคเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขให้การปฏิบัติสัมฤทธิ์ผล 

1.3) บุคลากรทุกคนของคณะครุศาสตร์จะต้องรับทราบนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร                    
โดยน าไปปฏิบัติในส่วนที่ตนมีความเก่ียวข้อง 
 
 2) การขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากร   
     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางควรมีการบูรณาการแผนพัฒนาบุคลากรและแผน
ยุทธศาสตร์คณะ น าไปก าหนดเป็นกรอบและแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและก าหนดผู้รับผิดชอบ
โครงการ  และกิจกรรมเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยให้มีการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ ผ่านกรอบการ
ประเมินผล TOR ระดับบุคคล เพ่ือวัดผลงานระดับบุคคลและเป็นส่วน หนึ่งในการพิจารณาความดีความชอบ 

3) แนวทางการติดตามประเมินผล 
 3.1) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแล ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ประจ าปี 
 3.2) มีการประเมินผลตามเป้าหมายไปบูรณาการร่วมกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ               
คณะครุศาสตร์ 
 3.3) น าตัวชี้วัดในแผนพัฒนาบุคลากรไปก าหนดเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน TOR ส าหรบัรายบุคคล 
 3.4) ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรคณะเพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานและปรับปรุงแผน 
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แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรคณะครุศาสตร์สร้าง

เครือข่ายความร่วมมือและกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

จ านวนภาคี
เครือข่ายทั้งภาครัฐ 
และเอกชนที่ร่วมมือ
กับคณะครุศาสตร์
ด าเนินโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น 

จ านวน 5 
เครือข่าย 

- โครงการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตคนในชุมชนฐานราก 

- โครงการสนับสนุนสื่อสื่อวีดีทัศน์
ประกอบการเรียนการสอนเพ่ือ
แก้ปัญหาขาดแคลนครูให้กับ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

อาจารย์ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรถ่ายทอดองค์ความรู้และ
กระบวนการจัดการความรู้ให้แก่ชุมชน 

ร้อยละโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นที่
บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ขึ้น
ไป 

- โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้าน
การอ่าน การเขียนและการ
วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

3. ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการและการวิจัย 

ร้อยละหลักสูตรที่มี
การบูรณาการการ
เรียนการสอนกับ
การบริการวิชาการ
และการวิจัย 

ร้อยละ 50 - โครงการส่งเสริมคุณภาพโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนและ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
1. ส่งเสริมพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพของอาจารย์ โดย

ให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ในสาขาที่
ตรงตามความต้องการของคณะ และมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยจะแสวงหาทุนการศึกษา สนับสนุนและช่วย
ในการหาสถาบันการศึกษาที่เหมาะสม ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

ร้อยละอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 40  ส่งเสริมอาจารย์ให้ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก 

อาจารย์ 

2. ส่งเสริมการขอต าแหน่งทางวิชาการและการเข้าสู่ต าแหน่ง
ที่สูงขึ้น โดยจัดตั้งหน่วยงานให้ค าปรึกษามีระบบพี่เลี้ยง
และสร้างเทมเพลท/แบบฟอร์มเอกสารประกอบการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 40 การพัฒนาอาจารย์เพ่ือเตรียมความ
พร้อมสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ 

3. พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในการเขียนต าราและ
บทความทางวิชาการ 

    

4. พัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ใหเ้ป็นครูมืออาชีพ เพ่ือเท่า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

ร้อยละอาจารย์ที่
ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

ร้อยละ 100 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มี
ความรู้ ความสามารถทักษะ และเจต
คติท่ีดีในการจัดการเรียนการสอน 

อาจารย์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
1. ส่งเสริมการท าผลงานของอาจารย์ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ 

และการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ

นานาชาติ 

ร้อยละของผลรวม
ถ่วงน้ าหนักของ
ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ 

ร้อยละ 20 ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ 

อาจารย์ 

2. พัฒนาขีดความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของ

อาจารย์ตามมาตรฐาน CEFR หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่

เทียบเท่า 

ร้อยละอาจารย์ที่
สอบผ่านเกณฑ์
ภาษาอังกฤษไม่ต่ า
กว่าระดับ B2 ตาม
มาตรฐาน CEFR 
หรือเทียบเท่า 

ร้อยละ 20 พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
แก่อาจารย์ 

อาจารย์ 

3. เพ่ิมทักษะด้านดิจิตอลแก่อาจารย์ ร้อยละของอาจารย์
ที่เข้าร่วมการอบรม
หลักสูตรเทคโนโลยี 

ร้อยละ 20 โครงการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ส าหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

อาจารย์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร กระบวนการที่มุ่งจะ

เปลี่ยนแปลงวิธีท างาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
ทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปในทางท่ีดีขึ้น 

ร้อยละอาจารย์ที่
ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

ร้อยละ 100 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มี
ความรู้ ความสามารถทักษะ และเจต
คติท่ีดีในการจัดการเรียนการสอน 

อาจารย์ 

2. สนับสนุนการท าวิจัย ผลงานทางวิชาการ บริการวิชาการ  ร้อยละอาจารย์ที่มี
ส่วนร่วมในงานวิจัย 

ร้อยละ 80 ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
นวัตกรรม 

อาจารย์ 

3. สร้างขวัญและก าลังใจ เชิดชูเกียรติ เพ่ือสร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่บุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ร้อยละอาจารย์และ
บุคลากรที่ได้รับ
รางวัล 

ร้อยละ 20 โครงการสร้างขวัญและก าลังใจแก่
บุคลากรคณะครุศาสตร์ 

-อาจารย์ 
-สายสนับสนุน 

4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร มีการจัดสวัสดิการให้กับ
บุคลากร มีการจัดสถานที่เอ้ือต่อการท างาน ให้โอกาสกับทุก
คนได้รับการพัฒนาในวิชาชีพอย่างทั่วถึง และทันกับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือสร้างบรรยากาศและ
ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน 

ผลการประเมิน
ความพึงพอใจการ
ให้บริการ คณะครุ
ศาสตร์ 

ไม่น้อยกว่า 4.00 การบริหารจัดการงานสนับสนุนการ
จัดการศึกษาคณะครุศาสตร์ 

-อาจารย์ 
-สายสนับสนุน 

5. ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานให้น าหลักการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม 

6. พัฒนาผู้บริหารและระบบการบริหารงานมหาวิทยาลัยอย่าง
เป็นระบบและครอบคลุมทั้งการด าเนินการเพ่ือติดตามและ

ผลการประเมิน 
ผู้บริหาร 

ค่าเฉลี่ย 4.00 
ขึ้นไป 

- การส่งเสริมการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการของคณะ
ครุศาสตร์ 

- การพัฒนาภาวะผู้น าทางการบริหาร

ผู้บริหาร/
ประธาน 
สาขา/หัวหน้า 
หน่วยงาน 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน การจัดท าระบบรายงาน
ผลที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานตามแผนและน าผลไป
ปรับปรุงการด าเนินงาน 

การศึกษา คณะครุศาสตร์ 
 

7. พัฒนากลยุทธ์และกระบวนการจัดการความรู้ขององค์กรให้
ครอบคลุมในระดับบุคคล ทั้งองค์ความรู้ภายในและ
ภายนอก 

แนวปฏิบัติที่ดีจาก
การจัดการความรู้
ตามพันธกิจของ
คณะ 

อย่างน้อย                 
2 ด้าน 

- การจัดการความรู้ของบุคลากรสาย
วิชาการ  

- การจัดการความรู้เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

-อาจารย์ 
 
-สายสนับสนุน 

8. เร่งรัดการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนถูกต้อง
และครอบคลุมทุกกระบวนงาน 

9. พัฒนาสายสนับสนุนให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานต าแหน่งที่
ปฏิบัติงานอยู ่โดยส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมใน
หัวข้อที่ส่งเสริมความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน หรือการจัด
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรเป็นระยะ 

10. ส่งเสริมให้สายสนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นตามสายงาน
ของตน และมีความช านาญ/เชี่ยวชาญในหน้าที่ 

ร้อยละบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาตาม
สมรรถนะ 

ร้อยละ 80 - การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถ ทักษะและเจตคติใน
การจัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงาน 

-อาจารย์ 
-สายสนับสนุน 

 


