
รายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล

ประจําปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน

                                   มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์
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ดว้ยกองบริหารทรัพยากรบุคคล สาํนกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์

จดัทาํรายผลการดาํเนินงานตามแผนพฒันาบุคลากรประจาํปีการศึกษา 2564 รอบ 6 เดือนโดยมีวตัถุประสงค์

ดงันี

1. เพือรวบรวมความกา้วหนา้ผลการดาํเนินงานโครงการตามแผนทีวางไว ้โดยมีการกาํหนด

กรอบระยะเวลาในการดาํเนินงาน วตัถุประสงคใ์นการดาํเนินการ เพอืทาํใหส้ามารถมองเห็นภาพรวมของ

การ ดาํเนินงานให้สาํเร็จตามเป้าหมายเชิงปริมาณ คุณภาพ และเวลาของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ได้

2. เพือทราบปัญหา อุปสรรคการดาํเนินงานเป็นระยะๆ นาํไปสู่การปรับปรุงแผนการ

ดาํเนินงานประจาํปีใน ช่วงเวลาทีเหมาะสมต่อไป

3. เพือต้องการทราบผลสัมฤทธิโดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผน เพือนําไปใช้

ประโยชน์ในการจดัทาํแผนปฏิบตัิการประจาํปีในระยะต่อไป

4. เพือใชเ้ป็นขอ้มลู ในการวางแผน และปรับปรุงการดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ

ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดลอ้มที เปลียนแปลงไปในระหว่างปี ตลอดจนวางแผนในการ

ดาํเนินการในระยะต่อไปดว้ย

ผลการดําเนินงาน

1. ด้านการสรรหาบรรจุแต่งตังบุคลากรทงัสายวิชาการ และสายสนับสนุน เพือทดแทน

บุคลากรทีเกษียณอาย ุและการลาออกของบุคลากร ทังเป็นขา้ราชการ พนักงานและลกูจา้งชัวคราว เพือให้

สอดคลอ้งกบัปริมาณภาระงาน ใหม้หาวิทยาลยัสามารถดาํเนินงานไปดว้ยความเรียบร้อย มีความต่อเนือง

และบรรลุตามพนัธกิจ ทีมหาวิทยาลยักาํหนด โดยมีผลการดาํเนินงาน ตามตารางดงันี

ตารางแสดงบุคลากรแยกตามประเภท

ลาํดับที ประเภท จํานวน

1 ข้าราชการ
สายวิชาการ 144

สายสนับสนุน 12

2 พนักงานในสถาบันอดุมศึกษา
สายวิชาการ 258

สายสนับสนุน 356

3 ลูกจ้างประจาํ
สายวิชาการ -

สายสนับสนุน 14

4 ลูกจ้างชัวคราว
สายวิชาการ 30

สายสนับสนุน 260

รวมทงัสิน 1074

ขอ้มูล ณ 31 มีนาคม 2565

Clic
k h

ere
 to

 buy

AB
BYY PDF Transform

er+

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

AB
BYY PDF Transform

er+

www.ABBYY.com

http://go.abbyy.com/?ParentProduct=PDFTransformer&Product=PDFT&Edition=Classic&MajorVersion=4&Part=1133.20&InstallationId=012076037320048265665216122630&ProductSubset=viewer&IsTrial=false&SupportId=0065%2D5861%2D6801%2D2757%2D3363%2D4403&Trial=FTRT40010003622879472473&bCount=1&Region=THA&nCPU=4&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=12.0.102.222&Language=1033&LanguageIETF=en%2DGB&Target=Buy
http://go.abbyy.com/?ParentProduct=PDFTransformer&Product=PDFT&Edition=Classic&MajorVersion=4&Part=1133.20&InstallationId=012076037320048265665216122630&ProductSubset=viewer&IsTrial=false&SupportId=0065%2D5861%2D6801%2D2757%2D3363%2D4403&Trial=FTRT40010003622879472473&bCount=1&Region=THA&nCPU=4&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=12.0.102.222&Language=1033&LanguageIETF=en%2DGB&Target=Buy


2. ดา้นการพฒันาคุณวุฒิระดบัปริญญาเอกตามแผนพฒันาอาจารยใ์นปีการศึกษา 2565 มี

เป้าหมายทีร้อยละ 30 ซึงผลการดาํเนินงานในปี 2565 มหาวิทยาลยัมีอาจารยป์ระจาํคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก

จาํนวน 126 คน จากจาํนวนอาจารยท์งัหมด 433 คน คิดเป็นร้อยละ 28.81  (ขอ้มลู ณ วนัที 31 มี.ค.65) และใน

ปี 2565 มหาวิทยาลยัไดส้รรหาและจดัสรรทุนให้อาจารยศึ์กษาต่อ ในระดบัปริญญาเอก จาํนวน 62 คน ทงันี

ศึกษาต่อในประเทศ 43 คน  และต่างประเทศ 19 คนโดยมีทุนดงันี

1. ทุนชายแดนใต ้ 20 คน

2. ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  10  คน

3. ทุนกลยทุธ์  1 คน

4. ทุนมหาวิทยาลยั   1 คน

5. ทุนส่วนตวั  30  คน

และในปี 2565 คาดว่าจะมีอาจารยที์จบการศึกษาระดบัปริญญาเอก จาํนวน 44 คน

ตารางแสดงวุฒิการศึกษาของบุคลากร

ลาํดับที สายงาน/วุฒิการศึกษา จํานวน

1
สายวิชาการ

ปริญญาเอก 126

ปริญญาโท 261

ปริญญาตรี 46

ตาํกว่าปริญญาตรี -

รวม 433

2
สายสนับสนุน

ปริญญาเอก -

ปริญญาโท 48

ปริญญาตรี 372

ตาํกว่าปริญญาตรี 221

รวม 641

รวมทงัสิน 1074

                                                                                                                 ขอ้มูล ณ 31 มีนาคม 2565

3. ด้านการพฒันาการเข้าสู่ตาํแหน่งทางวิชาการของคณาจารยใ์นปีงบประมาณ  2565

มหาวิทยาลัยมีการก ําหนดเป้าหมายตามแผนพฒันาบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ปีงบประมาณ 2565 ทีร้อยละ 25 ซึงผลการดาํเนินงานในปี 2565 มีอาจารยที์ไดด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการ ใน

ตาํแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์จาํนวน  102 คน และตาํแหน่ง รองศาสตราจารย ์6 คน  รวมทงัหมด 108 คน

คิดเป็นร้อยละ  31.49 จากจาํนวนอาจารยที์เขา้เกณฑส์ามารถเสนอผลงานเพือขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการ

จาํนวน 343 คน ซึงในปีงบประมาณ 2565 มีคณาอาจารยเ์สนอผลงานเพือขอกาํหนดตาํแหน่งทางวิชาการใน

ตาํแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์ ซึงอยู่ในกระบวนการจํานวน 6 คน และอยู่ระหว่างนําเข้าทีประชุม

คณะกรรมการพิจารณาตาํแหน่งทางวิชาการจาํนวน 7 คน และในปี 2565 ทางกองบริหารทรัพยากรบุคคล มี

Clic
k h

ere
 to

 buy

AB
BYY PDF Transform

er+

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

AB
BYY PDF Transform

er+

www.ABBYY.com

http://go.abbyy.com/?ParentProduct=PDFTransformer&Product=PDFT&Edition=Classic&MajorVersion=4&Part=1133.20&InstallationId=012076037320048265665216122630&ProductSubset=viewer&IsTrial=false&SupportId=0065%2D5861%2D6801%2D2757%2D3363%2D4403&Trial=FTRT40010003622879472473&bCount=1&Region=THA&nCPU=4&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=12.0.102.222&Language=1033&LanguageIETF=en%2DGB&Target=Buy
http://go.abbyy.com/?ParentProduct=PDFTransformer&Product=PDFT&Edition=Classic&MajorVersion=4&Part=1133.20&InstallationId=012076037320048265665216122630&ProductSubset=viewer&IsTrial=false&SupportId=0065%2D5861%2D6801%2D2757%2D3363%2D4403&Trial=FTRT40010003622879472473&bCount=1&Region=THA&nCPU=4&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=12.0.102.222&Language=1033&LanguageIETF=en%2DGB&Target=Buy


แผนจดัโครงการชีแจงให้ความรู้ในการขอตาํแหน่งทางวิชาการในเดือน มิถุนายน 2565 เพือชีแจงหลกัเกณฑ์

และให้ความรู้ในการทาํผลงานเพือขอตาํแหน่งทางวิชาการของคณาจารย ์ดงัรายละเอียดตามตาราง

ตารางแสดงตาํแหน่งทางวิชาการแยกตามส่วนราชการ

ลาํดับที ส่วนราชการ
ตาํแหน่งทางวิชาการ

ผูช่้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์

1 คณะเกษตรศาสตร์ 11

2 คณะพยาบาลศาสตร์ 14 2

3 คณะแพทยศาสตร์ 4 1

4 คณะวิทยาการจดัการ 5

5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15

6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 17 1

7 คณะศิลปศาสตร์ 4

8 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 12 2

9 วทิยาลยัการอาชีพตากใบ

10 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 5

11 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 15

รวม 102 6

ขอ้มูล ณ 31 มีนาคม 2565

4. ดา้นการพฒันาทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ตาม

แผนพฒันาบุคลากรประจาํปีงบประมาณ 2565 - 2569 ซึงในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลยักาํหนด

เป้าหมายในการพฒันาบุคลากรทีร้อยละ 70 จากจาํนวนบุคลากรทงัหมด ซึง มีกิจกรรม/โครงการทีได้

ดาํเนินการไปแลว้  แยกตามประเภทตาํแหน่งดงันี

บุคลากรประเภทสายวิชาการ มีกิจกรรม/โครงการทีไดด้าํเนินการไปแลว้ดงันี

1. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 15 คน

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาศกัยภาพบุคลากรสายสอนและวิจยั  จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 45 คน

3. โครงการอบรมเรือง แนวทางการประกนัคุณภาพการศึกษา CUPT QMS Guidelines

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 23 คน

4. โครงการอบรม เรืองเกณฑ์การประกนัคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง AUN QA Version

4.0 ผ่าน zoom meeting  จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 23 คน

บุคลากรประเภทสายสนบัสนุน มีกิจกรรม/โครงการทีไดด้าํเนินการไปแลว้ดงันี

1. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 15 คน

2. โครงการให้ความรู้ในการทาํวิจยัสาํหรับสายสนับสนุน จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 54 คน
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3. โครงการอบรมเรือง แนวทางการประกนัคุณภาพการศึกษา CUPT QMS Guidelines

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 9 คน

4. โครงการอบรม เรืองเกณฑ์การประกนัคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง AUN QA Version

4.0 ผ่าน zoom meeting จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 9 คน
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