
แผนบรหิารและพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

พ.ศ. 2565 – 2569

กองบริหารทรพัยากรบคุคล สํานกังานอธกิารบดี
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
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คํานํา

แผนพฒันาบคุลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569
จัดทําข้ึน เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในชวงป พ.ศ. 2565-2569โดยมีความ
สอดคลองกับแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 –
2569 และเช่ือมโยงกับกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่
13แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนงาน ผลผลิตโครงการ และแผนมหาวิทยาลัยโดยการรับนโยบาย
วิสัยทัศนจากผูบริหารสูงสุด การรวมกันระดมความคิดเห็นจากคณะผูบริหาร และบุคลากร รวมกันพิจารณา
ทบทวนสภาพการณท้ังภายในและภายนอก เปาหมาย และทศิทางในการพฒันา ซ่ึงประกอบดวยการวิเคราะห
ศักยภาพองคกร ปรัชญา วิสัยทัศน อัตลักษณ เอกลักษณวัฒนธรรมองคกรบัณฑิตท่ีพึงประสงค คานิยม รวมถึง
ตัวช้ีวัดเปาประสงค กลยุทธ โครงการและผูรบัผดิชอบหลกั ตลอดจนการถายทอดแผนสูการปฏิบัติในทุกระดับ

 มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ขอขอบคุณธีรเสฏฐ  ศิรธนานนท นักวิชาการอิสระ ท่ีไดใหเกียรติ
เปนวิทยากรและแนะแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรครั้งนี้ ให
สามารถสําเร็จลุลวง

 มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ขอขอบคุณทานผูชวยศาสตราจารย ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภา
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนครินทร รองศาสตราจารย ดร.รสสุคนธ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร คณะผูบริหาร และบุคลากรทุกทาน ที่ใหความสําคัญในการจัดทําแผนในครั้งนี้ เพื่อ
รองรบัการพัฒนาใหเปนไปตามพันธกิจ และวิสัยทัศท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
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สารบัญ

  หนา

- บทสรปุผูบรหิาร 1

- การวิเคราะหความตองการดานบุคลากรของแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร   2

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 – 2569

- ความเชื่อมโยงวสิัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และกลยุทธ         4
- ยุทธศาสตรที่ 1 - 4 5

- ทบทวนสภาพปจจบุนัดานการบรหิารงานบคุคล                                     7
- แผนภาพแสดงบุคลากร 8

- แผนพัฒนาบุคลากร 9

- แนวโนมการบริหารทรัพยากรบคุคลในยุค THAILAND 4.0 (HR 4.0)                                          10
-  กรอบการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร           11
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การวางแผนและบรหิารอัตรากาํลัง (Workforce Planning) 12

- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Workforce Development)      13
- ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาผูบริหารของมหาวิทยาลัยใหเปนผูนําการเปล่ียนแปลง     14
- ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมระบบการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาลและการธํารงรกัษาไวซึ่ง   15
  บุคลากร (Maintaining personnel)
- การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร       16

ภาคผนวก

- คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจดัทําแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร

  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569

- แบบเสนอโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทาํแผนกลยุทธการพัฒนามหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569

- ภาพกจิกรรม
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บทสรุปผูบริหาร

การจัดแผนพฒันาบคุลากรมหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร มีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับองคกร
กระบวนการจัดทําอยางมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาบุคลากร เพ่ือใหองคกรบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีต้ังไวสอดคลองกับสถานภาพภายใตบริบทแวดลอมทางสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง
เทคโนโลยี และอ่ืนๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางตอเน่ือง เปนเคร่ืองมอืท่ีใชกําหนดทิศทางการพัฒนาองคกร จึงได
จดัทาํแผนพฒันาบคุลากรเพื่อใชระหวางป พ.ศ.2565-2569 ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทรที่จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย สําหรับทุกสวนราชการใน
มหาวิทยาลยัเพ่ือใชกําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและเปนแนวทางการปฏิบัติรวมกันของบุคลากรท่ี
เกีย่วของใชขับเคลื่อนการดําเนินงาน นําไปสูผลลัพธที่จะสงผลใหมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร บรรลุ
วัตถุประสงคตามพันธกิจ และวิสัยทัศท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
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แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 – 2569
1. ปรัชญา วิสัยทัศน อัตลักษณ เอกลกัษณ วัฒนธรรมองคกร คานิยม และสมรรถนะหลัก

ปรัชญา : ศึกษา วิจัย วิชาชีพดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ และ
สังคมศาสตร เปนรากฐานในการพัฒนาคน ชุมชน สังคมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต

2. นิยามศัพท อธิบายวิสัยทัศน ดังน้ี
2.1. เทคโนโลยี  (Technology) หมายถึง การใชความรู ความคิด หลักการ เครื่องมือ เทคนิค

ระเบียบวิธี กระบวนการตลอดจนผลงานทางวิทยาศาสตรท้ังสิง่ประดิษฐและวิธีการ มาประยุกตใชในระบบงาน
เพ่ือชวยใหเกิดการเปลีย่นแปลงในการทํางานใหดีย่ิงข้ึนและเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพและประสทิธิผลของงานใหมี
มากย่ิงข้ึน

2.2. นวัตกรรม (Innovation)   หมายถึง  ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐใหม ๆ ที่ยังไมเคยมี
ใชมากอนหรือเปนการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมทีมี่อยูแลว ใหทันสมัยและใชไดผลดีย่ิงข้ึน

2.3. ชุมชน (Community)      หมายถึง  ประชาชนพํานักในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก
จังหวัดนราธิวาส ยะลาและปตตานี

2

วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยแหงเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเขาถึงชุมชนและชุมชนเขาถึง

(Technology and Innovation to reach in/out to the community)

อัตลักษณ
เกงเทคโนโลยี มีวินัย ใฝเรยีนรู สูงาน เดนดานคุณธรรม  ดํารงตนไดในสังคมพหุวัฒนธรรม

เอกลักษณ
เปนมหาวิทยาลัยท่ีเนนดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตรบนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม

คานิยม
PNU
P = Personality (บุคลิกภาพ)
N = Noble (การเชิดชูเกียรติ)
U = Unity (ความเปนหน่ึงเดียว)
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สมรรถนะหลัก
มนร.
ม = มืออาชีพ หมายถึง ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
น = นวัตกรรม หมายถึง สามารถผลิตนวัตกรรมหรือสรางนวัตกรรมผลงานทางวิชาการ
ร = รักษามาตรฐาน

พันธกิจ
1. การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ
2. ผลติผลงานวิชาการ  งานสรางสรรคและงานวิจยั
3. บริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาศักยภาพทุกภาคสวน
4. ทํานุบํารงุศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
5. การบริหารและการจัดการ
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4

ความเชือ่มโยงวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และกลยุทธ

วิสัยทัศน : มหาวิทยาลยัแหงเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเขาถึงชุมชนและชมุชนเขาถึง

1. ผลิตบัณฑิตทุก

ระดับที่มีคุณภาพ

2. ผลิตผลงานวิชาการ

งานสรางสรรคและ

3. บริการวิชาการและวิชา
ชีพเพ่ือพัฒนาศักยภาพทกุ

ภาคสวน

4. ทํานุบํารุง
ศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรม

5. การบริหารและ
การจัดการ

1  การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ
ทางดานวิชาชีพและนวัตกรรม

2  ผลิตผลงานวิชาการ
งานวิจัย และนวตักรรมที่มี

คุณภาพ

3  บริการวิชาการ วิชาชีพที่มี
มาตรฐาน ตอบสนองความตองการ
ของชุมชนและสังคมในสามจังหวดั

ชายแดนภาคใต

4  พัฒนาการบริหาร
จัดการสูองคกรช้ันนํา
โดยเนนประสิทธิภาพ

และความยั่งยืน
เปาประสงค1. มีหลักสูตรท่ีทันสมัยและ

สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลย/ีนวตักรรม

เพ่ือตอบสนองความตองการของสังคม

และประเทศ2. นักศึกษา/บัณฑิต มี

คุณภาพทางดานวิชาชีพและนวตักรรม

ตามมาตรฐานระดับสากล3. มีเครือขาย

ความรวมมือทางการศึกษาระหวาง

หนวยงานภายในและภายนอก เพื่อการ

พัฒนาการศึกษา4. มีโครงสรางพื้นฐาน

ดานการเรียนการสอนแบบครบวงจร5

การสืบสานศิลปวัฒนธรรม และการ

เสริมสรางคณุธรรมจริยธรรม จิต

สาธารณะ รวมทัง้การดํารงชวีิตของ

นักศึกษาภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมได

เปาประสงค 1.  มี
ผลงานวิชาการ งานวิจัยและ
นวัตกรรมท่ีไดรับการ
เผยแพรในระดับชาติและ
นานาชาต2ิ. งานวิจัยและ
นวัตกรรมท่ีนําไปใช
ประโยชนและสราง
มูลคาเพ่ิมในระดับชุมชน
สังคมและอุตสาหกรรม3.
งานวิจัยและนวตักรรม ที่
ไดรับการคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญา

เปาประสงค 1. เปนศูนยกลางใน

การบริการวิชาการและวิชาชีพ ที่

มุงเนนเทคโนโลยแีละนวัตกรรม

โดยบูรณาการดานวทิยาศาสตร

เทคโนโลย/ีวิทยาศาสตรสุขภาพ/

สังคมศาสตร เพ่ือตอบสนองความ

ตองการของชุมชนและสังคม ใน

สามจังหวัดชายแดนใต2. เปน

มหาวิทยาลัยหลักในการบริการ

และวิชาการ ดานการศึกษาเพื่อ

ความม่ันคงเพ่ือแกไขปญหาและ

พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต

เปาประสงค
1. มีระบบบริหารจัดการท่ีมี
ประสทิธิภาพ รองรับการ
เปล่ียนแปลง โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

1. บริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการ
สอน ที่มีความหลากหลาย ทาง
เทคโนโลย/ีนวตักรรม 2. สงเสริมและ
พัฒนานักศึกษาใหมีทักษะวิชาชีพและ
นวัตกรรม ทักษะการเรียนรูทีจํ่าเปนใน
ศตวรรษที ่213. สงเสริมและสนบัสนุน
การมีงานทําของบัณฑิต4. จัดหา
งบประมาณจากแหลงทนุ เพ่ือสนับสนุน
การพฒันาเทคโนโลย/ีนวตักรรม เพ่ือ
พัฒนานักศึกษา/บัณฑิต5.สราง
เครือขายความรวมมือทางการศึกษากับ
หนวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย หนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมได
อยางมีประสิทธิภาพ    6. พัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่ือการเรียนการสอน
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง7. สนับสนุน
การเรียนการสอนเช่ือมโยงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม คณุธรรม จริยธรรม จิต
สาธารณะแกนักศึกษา

พันธกิจ

  ยุทธศาสตร

1. สงเสริมสนับสนุนงานวิจัย
และนวัตกรรมใหไดรับการ
ตีพิมพและเผยแพร ยกยอง
เชิดชูเกียรติ       2. สงเสริม
การผลิตผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่สามารถนําไป
ประยุกตใชหรือตอบโจทย
ความตองการเพื่อนําไปสูการ
แกปญหาของชุมชน สังคม
และภาคอุตสาหกรรม3.
สงเสริมการสรางผลงานวิจัย
และนวัตกรรม ใหไดรับการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญา

1. พัฒนาศักยภาพศูนยเฉพาะ
ทางใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพและนวัตกรรม โดย
บูรณาการดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลย/ีวิทยาศาสตร
สุขภาพ/สังคมศาสตร ที่
ตอบสนองความตองการของ
ชุมชนและสังคม ภายใตสังคม
พหุวัฒนธรรม      2. สงเสริม
การบริการวิชาการ ดาน
การศึกษาเพื่อความมั่นคง
พัฒนาศักยภาพเยาวชนจังหวัด
ชายแดนใตสูการเรียนรูสังคม
พหุวัฒนธรรม เพื่อแกไขปญหา
และพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต

1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานเทคโนโลยี ดิจิทัล
สารสนเทศ งานขอมูลเพ่ือ
การบริหารจัดการพัฒนา
มหาวิทยาลัย2. บริหาร
จัดการอยางมีประสิทธิภาพ
โดยยดึหลักธรรมาภิบาล และ
อนุรักษสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม3. สรางระบบ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสี
เขียว ดวยนโยบาย 5G
(Green campus initiative)
เพ่ืออนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม     4. พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร สรางสรรค
องคความรูใหมในการ
ปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ และสนับสนุน
ความกาวหนาในสายงาน
สรางขวญักําลังใจ

     กลยุทธ
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ยุทธศาสตรท่ี 1 : การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพทางดานวิชาชพีและนวัตกรรม

กลยุทธของมหาวิทยาลัย ตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย ความตองการดานบุคลากร
1. บริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน ท่ีมี
ความหลากหลาย ทางเทคโนโลยี/นวตักรรม

จํานวนหลักสูตรระยะส้ัน (Non-
Degree) 5 หลักสูตร

1.ความเชียวชาญทางเทคโนโลยี/นวัตกรรม
2.ทักษะความรูดานสายวิชาชีพและ
ภาษาอังกฤษ
3.มีกฎ/ระเบียบ/ขอบังคับรองรับในการใหทุน

4.การดํารงชีวิตภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมได

อยางมีความสุข

2. สงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมีทกัษะวิชาชีพ
และนวัตกรรม ทักษะการเรียนรูทีจํ่าเปนใน
ศตวรรษที่ 21

รอยละของนักศึกษา/บัณฑิตที่
เปนผูประกอบการทีเ่กิดจาก
กระบวนการพัฒนาและการ
เสริมสรางนวัตกรรม

3. สงเสริมและสนบัสนนุการมีงานทําของบัณฑติ รอยละของบัณฑิตที่มีงานทํา/
ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาตอ
ภายใน 1 ป

4. จัดหางบประมาณจากแหลงทุน เพ่ือสนบัสนุน
การพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรม เพ่ือพัฒนา
นักศกึษา/บัณฑิต

รอยละของงบประมาณท่ีไดรับ
การสนับสนุนจากบุคคลหรือ
หนวยงานภายนอก เพื่อการสราง
ผูประกอบการใหม

5.สรางเครือขายความรวมมือทางการศึกษากับ
หนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ

จาํนวนหนวยงานภายในและ
ภายนอกท่ีรวมเปนเครือขายเพ่ือ
การพฒันาการศึกษากับ
มหาวิทยาลัย

6. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่ือการเรียนการสอน อนิเตอรเนต็
ความเร็วสูง

รอยละของความพึงพอใจของ
นักศกึษาตอการใชเทคโนโลยีสาร
เทศ ส่ือการเรียนการสอน
อินเตอรเนต็ความเร็วสูง

7. สนับสนุนการเรียนการสอนเช่ือมโยงการสืบ
สานศลิปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม จิต
สาธารณะแกนักศึกษา

รอยละของนักศึกษา ท่ีเขารวม
กิจกรรม/โครงการอนุรักษสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม สังคมพหุ
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยหรือ
หนวยงานภายนอกอยางนอย 4
โครงการ

ยุทธศาสตร 2 : ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ
กลยุทธของมหาวทิยาลัย ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ความตองการดานบุคลากร

1. สงเสริมสนบัสนนุงานวิจัยและนวัตกรรมใหไดรับการตีพิมพ
และเผยแพร ยกยองเชิดชูเกียรติ

จํานวนบทความวิจัยหรือ
บทความทางวิชาการ หรือ
บทความปริทัศน (Review
article) จากการตีพิมพใน
ฐานขอมูล TCI 1

มีความรูและสามารถผลิตผล
งานวิจัย

2. สงเสริมการผลิตผลงานวิจยัและนวัตกรรมท่ีสามารถนําไป
ประยุกตใชหรือตอบโจทยความตองการเพ่ือนาํไปสูการ
แกปญหาของชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรม

จํานวนงานวิจัยและนวัตกรรม
ท่ีนาํไปใชประโยชน ในระดับ
ชุมชน สังคมและ
ภาคอตุสาหกรรม

สวามารถตอบโจทยสังคมและ
ชุมชน

3. สงเสริมการสรางผลงานวิจัยและนวัตกรรม ใหไดรับการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญา

จํานวนรายไดที่เกิดจากผลงาน
ท่ีไดรับการคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญา
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ยุทธศาสตร 3 : บริการวิชาการ วิชาชีพท่ีมีมาตรฐาน ตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคมในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใต

กลยุทธของมหาวิทยาลัย ตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย ความตองการดานบุคลากร
1. พัฒนาศักยภาพศูนยเฉพาะทางใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพและนวัตกรรม โดยบูรณาการดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี/วิทยาศาสตรสุขภาพ/สังคมศาสตร ที่
ตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคม ภายใต
สังคมพหุวัฒนธรรม

รอยละผูรับบริการวิชาการและ
วิชาชีพท่ีพึงพอใจในระดับดีข้ึนไป
(คาเฉล่ีย 3.51 ข้ึนไป)

ทักษะในการใหบริการ
วชิาการ

2. สงเสริมการบริการวิชาการ ดานการศึกษาเพ่ือความ
ม่ันคง พัฒนาศักยภาพเยาวชนจงัหวัดชายแดนใตสูการ
เรียนรูสังคมพหวัุฒนธรรม เพ่ือแกไขปญหาและพฒันา
จังหวัดชายแดนภาคใต

จํานวนผูเขารับบริการวิชาการดาน
การศึกษาเพื่อความมั่นคง

ยุทธศาสตร 4 : พัฒนาการบริหารจัดการสูองคกรช้ันนําโดยเนนประสิทธิภาพ

กลยุทธของมหาวิทยาลัย ตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย ความตองการดานบุคลากร

1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี ดิจทัิล
สารสนเทศ งานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่
พัฒนากระบวนงานดานการ
บรหิารจดัการ

ความพรอมของบุคลากรในการ
พัฒนาองคกรสูความยังยืน

2. บริหารจัดการอยางมีประสิทธภิาพโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล และอนรัุกษสืบสานศิลปวัฒนธรรม

คะแนนที่มหาวิทยาลัยไดรับ
การประเมินหลักธรรมาภิบาล
ในการดําเนินการไมนอยกวา
รอยละ

3. สรางระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว ดวย
นโยบาย 5G (Green campus initiative) เพ่ือ
อนรัุกษพลังงานและส่ิงแวดลอม

จาํนวนมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยทีไ่ดรับการรับรอง
มาตรฐานสากลดานการจัดการ
ส่ิงแวดลอม

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร สรางสรรคองคความรูใหม
ในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และสนับสนนุ
ความกาวหนาในสายงาน สรางขวัญกําลังใจ

จํานวนองคความรูที่นํามาใชใน
การพัฒนาดานการบรหิาร
จัดการ
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ทบทวนสภาพปจจุบันดานการบริหารงานบุคคล
การวิเคราะหสภาพปจจุบันของการบริหารงานบุคคล เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้ง

ภายในและภายนอกองศกรที่สงผลกระทบตอการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย โดยใชหลักการ SWOT
Analysisโดยไดนําผลกาวิเคราะหมาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรประจํา
งบประมาณ พ.ศ.2565 – 2569 ท่ีเกีย่วของกับดานการบริหารงานบคุคล สรุป ไดดังน้ี

จุดแข็ง จุดออน
1. บุคลากรสายวิชาการมีคุณวุฒิปริญญาเอกเพ่ิม

มากข้ึน
2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายเรื่องการสนับสนุน ให

บุคลากรทกุระดบัไดมีการพัฒนาคุณวุฒิมากข้ึน
(เชน โอกาสจากทนุเฉพาะกิจภาคใต) ทุนพัฒนา
บคุลากรดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทั้งสาย
สอนและสายสนับสนนุ

3. ผูบริหารใหความสําคัญตอบุคลากร มีเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ทํางานเปนทีม

4. ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภบิาล

5. มีศูนยวิจัยและนวัตกรรม สงเสริมสนบัสนนุให
บุคลากร ผลิตผลงานทางวิชาการ

6. มีวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร อยู
ในฐาน ACI และ วารสารมหาวิทยาลัยนราธวิาส
ราชนครินทร สาขามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร อยูในฐานขอมูล TCI กลุม 2 ซ่ึง
ชวยสงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสในการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการไดมากขึ้น

1. บุคลากรสายสอนและวิจัย ทีมี่ตําแหนงสูงกวา
ผูชวยศาสตราจารยมีจํานวนนอย

2. บุคลากรสายสนับสนุนที่มีความเซี่ยวชาญเฉพาะ
ตําแหนงมีจํานวนนอย

3. ขาดความตอเนือ่งของการประเมินสมรรถนะ
บุคลากรรายบุคคล เพ่ือเปนแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรรายบุคคล (หมายเหตุ - ประเมิน
สมรรถนะ เพ่ือนาํมาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรฯ)

โอกาส อุปสรรค
1. มหาวิทยาลัยตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

จังหวัดชายแดนภาคใต สงผลใหบุคลากรไดรับ
บําเหนจ็ความชอบพิเศษ เชน บําเหนจ็ความดี
ความชอบ การนบัเวลาทวีคณู เงินเส่ียงภัย ทุน
ศึกษาตอ

2. สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยูใกลกับสนามบิน
และประเทศเพ่ือนบาน ทําใหมีเครือขายความ
รวมมือท้ังในและตางประเทศ

3. หนวยงานภายนอกมีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร
โดยใชระบบออนไลนมากข้ึนสงผลใหบุคลากรมี
โอกาสในการพัฒนามากขึ้นดวย

1. สถานการณความไมสงบใน ๓ จังหวัดชายแตน
ภาคใตมีผลตอการสรรหาบุคลากร ที่มีความ
เช่ียวชาญเฉพาะ

2. สถาบันอุดมศึกษาอื่นใหแรงจูงใจและตอบสนอง
ความตองการมากกวา เชน ประเภททุนการศึกษา
ท่ีหลากหลาย และสวัสดิการตางๆ

3. เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปล่ียนแปลงอยาง
รวดเร็ว จําเปนตองมีการพัฒนาบุคลากรดาน
เทคโนโลยีใหกาวทนัเทคโนโลยี
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แผนภาพที ่1 อัตราสวนบุคลากรจําแนกตามประเภทบุคลากร

แผนภาพที ่2 อัตราสวนของบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามประเภทตําแหนงวิชาการ
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แผนภาพท่ี 3 อัตราสวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามคุณวุฒิ

แผนภาพท่ี 4 ชวงอายุบุคลากรสายวิชาการ
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แผนพัฒนาบคุลากร

มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร โดยกองบริหารทรัพยากรบุคคลไดตระหนักถึงความสําคัญของ
การมีแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลาลากรของมหาวิทยาลัยใหมี
ศักยภาพ ทักษะความรู คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานที่มีความสอดคลองเช่ือมโยงกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร พ.ศ.2๕65 – ๒569 ดานประเด็นยุทธศาสตรท่ี
4  พัฒนาการบริหารจัดการสูองคกรชั้นนําโดยเนนประสิทธิภาพและความย่ังยืน ใหบรรลุดังวิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยท่ีวา “มหาวิทยาลัยแหงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เขาถึงชุมชนและชุมชนเขาถึง”
(Technology and Innovation to reach in/out to the community)

วิสัยทัศ
 บุคลากรท่ีมคีวามพรอมดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเขาถึงชุมชนและชุมชนเขาถึง

พันธกิจดานการพัฒนาบุคลากร
1. กําหนดสมรรถนะ คุณลักษณะ และทักษะที่จําเปนของบุคลากร
2. เสริมสรางศักยภาพของบุคลากรใหมีศักยภาพสูงและสงเสริมโอกาสในการพัฒนาตนเองดาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. ประเมินผลการปฏิบตังิานตามคํารบัรองการปฏิบตังิาน
4. สรางแรงจูงใจและความผูกพันตอองคกรเพ่ือการรักษาไวซ่ึงบคุลากรท่ีมีศักยภาพสูง
5. นําเทคโนโลยีดานสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใชในการบริหารทรพัยากรบุคคล เพ่ือความคลองตัวและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

4. แนวโนมการบริหารทรัพยากรบุคคลในยุค THAILAND 4.0 (HR 4.0)
ตามท่ี รัฐบาลไดกําหนดนโยบาย THAILAND 4.0 โดยปรับเปล่ียนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู “เศรษฐกิจ

ท่ีขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม” สงผลใหทุกภาคสวนตองมีการปรับตัวใหสอดรับการเปล่ียนแปลง รวมไปถึงมิติดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีตองมีการปรับตัวเชนกัน โดยทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในยุค HR 4.04

มีดังน้ี
 1. การถายทอดองคความรูจากคนรุนเกาไปสูคนรุนใหม
 2. การปรับองคกรใหเหมาะสมกบัคนยุคใหม
 3. การพัฒนาศักยภาพคน และสรางคนใหเปน “นักคิด”ท่ีสรางนวัตกรรม
 4. การศึกษาปรากฏการณตางๆ ในโลก และพรอมรับการเปลีย่นแปลง
 5. การเตรียมแผนขับเคล่ือนคนใหพรอมกับโลกยุคดิจิทัล การทํางานผานระบบออนไลน การบริหาร
จัดการดิจิทลั และการบริหารจัดการขอมลูใหเปนประโยชน
 6. การปรับเปล่ียนวิธีการทํางานผาน Mobile Technology
 7. การดูแล Work – Line Balance ของบุคลากรท่ีมีรูปแบบตางไปจากเดิม
 8. การสรางการมีสวนรวมใหเกิดข้ึนภายในองคกร และสรางโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมแสดงความ
คิดเห็น แลกเปล่ียน แบงปนความรู และความคิดสรางสรรคกันไดตลอดเวลา
 9. การสงเสรมิใหบุคลากรไดเรยีนรูดวยตนเอง
 10. การนําพาคนและองคกรไปสู CSR (Corporate Social Responsibility) และ CSV (Creating
Shared Value) ปลูกฝงจิตสํานึกคานิยมในเร่ือง ความรับผิดชอบตอสังคม ชีวิต ส่ิงแวดลอม ธรรมชาติ และ
การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
 11. การใชหลกัธรรมทางศาสนาและการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสรางสํานึกดาน
จิตอาสามาใชในการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสมสอดคลองกับสภาพการปจจุบัน
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กรอบการจดัทําแผนพัฒนาบุคลากร

ประกอบดวย 4 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การวางแผนและบริหารอัตรากําลงั (Workforce Planning)
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Workforce Development)
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาผูบริหารของมหาวิทยาลัยใหเปนผูนําการเปล่ียนแปลง
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมระบบการบรหิารจัดการดวยหลกัธรรมาภิบาลและการธํารงรกัษาไว

ซ่ึงบุคลากร (Maintaining personnel)

อัตรากําลงั / บุคลากรใหม /
การจัดการการเปล่ียนแปลง

ดานบุคลากร

คานิยม / วัฒนธรรมองคกร /
ความผูกพัน

ขีดความสามารถ / การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ระบบการเรียนรูและพัฒนา
(การเตรียมคน) /

ความกาวหนาในหนาที่การ
งาน

การใชเทคโนโลยี การสรางนวัตกรรม
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การวางแผนและบริหารอัตรากําลัง (Workforce Planning)
เปาประสงค สรรหาบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ที่มีศักยภาพสูงดานการปฏิบัติงาน มีทักษะการสอนที่ทันสมัยทันเทคโนโลยี รวมถึงผลิตผลงานวิจัยทีมี่คุณภาพ สรางความ
ตระหนกัถงึความสําคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ ตัวช้ีวัด
เปาหมาย กลุมเปาหมาย

โครงการเชิงกลยุทธ
2565 2566 2567 2568 2569

จัดสรรอัตรากาํลัง/พฒันาบุคลากร ดานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
คําอธิบาย : จัดสรรอัตรากําลังใหกบัสวนราชการเพือ่
การพัฒนาดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือพัฒนา
บุคลากรท่ีมีอยูท่ีปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีใหมีศักยภาพ
สูงในการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี และสามารถสราง
นวัตกรรมใหมๆ  มาใชในการปฏิบัติงาน

รอยละการบรรจุ
บุคลากรที่ไดตามกรอบ/
จํานวนนวัตกรรมท่ี
นํามาใชในการปฏิบัติงาน

90 90 90 90 90 พนักงานสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน

จัดสรรอัตรากําลังใหกับสวน
งานใหมคีวามเหมาะสมกับ
พันธกิจของสวนราชการ

การสรรหาเชิงรุก
คําอธิบาย : สรรหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มี
สมรรถนะและมปีระสบการณสงู ทีส่ามารถขบัเคลื่อน
นโยบายดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย

รอยละของผูเชี่ยวชาญ
ภายนอกที่มีขอตกลง
ตามกรอบอัตรา

25 25 25 25 25 สวนราชการได
บุคลากรตาม
ความตองการ

เปดรับบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถจากบุคลากร
ภายนอกที่เคยทีมี
ประสบการณทีส่ามารถ
ขับเคลื่อนนโยบายเชงิรุกของ
มหาวิทยาลยั
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Workforce Development)

เปาประสงค สรางบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรใหเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงานโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มืออาชีพดานการวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรม  รวมท้ังรูเทาทัน
ความเปลีย่นแปลงท่ีมาพรอมกับเทคโนโลยีสามารถปรับตัวเขากับการทํางานไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ ตัวช้ีวัด
เปาหมาย กลุมเปาหมาย

โครงการเชิงกลยุทธ
2565 2566 2567 2568 2569

พัฒนาศักยภาพดานการวิจัย การศึกษา และ
บริการวิชาการ
คําอธิบาย : พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมี
ความสามารถสูง มีความพรอมดานการวิจัย
การศึกษา และบริการวิชาการ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของมหาวิทยาลัยในการเปน
มหาวิทยาลัยแหงเทคโนโลยีและนวัตกรรม

จํานวนโครงการ/กจิกรรมพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรใหมี
ความสามารถสูงดานงานวิจยัและ
นวัตกรรม

3 3 3 4 5 สายวิชาการ กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรใหมี
ความสามารถสูง
ดานงานวิจัยและ
นวัตกรรม

พัฒนาทักษะดานดิจิทัล
คําอธิบาย : เสริมสรางความรูในการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่จําเปนใหกับบุคลากรสําหรับการปฏิบัติงาน
ในโลกปจจุบัน เพื่อใหสามารถนําไปประยกุตใชใน
การปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ

รอยละของความพึงพอใจของผูใช
ระบบระบบฐานขอมูลโครงสราง
พ้ืนฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล
สารสนเทศ

70 75 80 85 90 สายวิชาการและสาย
สนับสนุน

โครงการ/กจิกรรม
เสรมิสรางให
บุคลากรใหมีความรู
ในการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล

พัฒนาทักษะดานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม
คําอธิบาย : พัฒนาทักษะดานความคิดสรางสรรค
การสรางสรรคผลงานเชงินวัตกรรม สงเสรมิการ
เรียนรูและเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น แลกเปลีย่นประสบการณ และ
แสดงความสามารถในเชิงสรางสรรค

จํานวนเครือขายแลกเปลี่ยนเรียน
ดานนวัตกรรม

3 3 3 4 5 สายวชิาการ โครงการสงเสรมิให
บุคลากรผลิต
ผลงานวจิัยและ
นวัตกรรม
ประยุกตใช/ตอบ
โจทยความตองการ
ชุมชนและ
ภาคอุตสาหกรรม
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กลยุทธ ตัวช้ีวัด
เปาหมาย

กลุมเปาหมาย
โครงการเชิงกลยุทธ

2565 2566 2567 2568 2569

สงเสริมและสนับสนุนความกาวหนาในสายงานของ
บุคลากรสายวิชาการและสนับสนุน: ดานคุณวุฒิ
การขอตําแหนงทางวิชาการ และการเขาสูตําแหนง
สูงข้ึน

รอยละของบุคลากรสายวิชาการที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก

30 35 40 45 50 สายวิชาการ โครงการจัดสรร
ทุนการศึกษาระดับ
ปรญิญาเอก

รอยละของบุคลากรสายวิชาการที่มี
ตําแหนงทางวิชาการ

25 30 35 40 45 สายวิชาการ โครงการสนับสนุนการ

เขาสูตาํแหนงทาง

วิชาการของบุคลากร

สายวิชาการ และสาย

สนับสนุน

จํานวนของบุคลากรสายสนับสนุนที่มี
ตําแหนงระดับชํานาญการ

5 5 5 5 5 สายสนับสนุน

เสริมสรางความรูและทักษะทีจ่ําเปนตอการ
ปฏิบัติงาน (Up Skill – Re Skill)

รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

ทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัตงิาน
(Up Skill – Re Skill

70 75 80 85 90 สายวิชาการและสาย
สนับสนุน

- โครงการอบรมเชงิ
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
สายสอนและวิจัย
- โครงการสงเสรมิ
ทักษะภาษาอังกฤษ
- โครงการอบรม
การใหความรูการ
จัดเกบ็ขอมูล
ออนไลน
- โครงการให
ความรูในการจัดทํา
คูมือในการ
ปฏิบัติงานและการ
ขอกําหนดตําแหนง
ท่ีสูงข้ึน

14

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


ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาผูบริหารของมหาวิทยาลัยใหเปนผูนําการเปล่ียนแปลง
เปาประสงค สรางผูบรหิารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทรใหเปนผูนํายุคดจิิทลั มีทกัษะการบรหิารคน การคิดเชงิสรางสรรค สามารถบริหารแบบรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจบุัน
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และการเตรียมคนรุนใหมเขาสูตําแหนงบริหาร

กลยุทธ ตัวช้ีวัด
เปาหมาย กลุมเปาหมาย

โครงการเชิงกลยุทธ
2565 2566 2567 2568 2569

การบริหารการเปลี่ยนแปลง
คําอธิบาย : พัฒนาผูบริหารของมหาวิทยาลัยให
เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล และ
สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิม่ขีด
ความสามารถในการแขงขันในยุคปจจุบัน

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาผูบริหาร
ของมหาวิทยาลัย

1 1 2 2 2 ผูบริหารมหาวิทยาลยั โครงการฝกอบรมพฒันา
ผูบริหารในยุคดิจิทัล

การบริหารความหลากหลายในสงัคมพหุ
วฒันธรรม
คําอธิบาย : พัฒนาผูบริหารของมหาวิทยาลัยใหมี
ความสามารถในการบริหารทามกลางความ
หลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม การบริหาร
ความแตกตางของบุคลากรในแตละชวงอายุ
(Generation) เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
กลมกลืน สรางวัฒนธรรมองคกรในการใหเกยีรติ
ซ่ึงกันและกัน เพ่ือบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน

รอยละของความผูกพัน
ของบุคลากรตอองคกร

85 85 85 85 85 ผูบริหารมหาวิทยาลัย แบบประเมินความผูกพัน

การบริหารบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
คําอธิบาย : พัฒนาผูบริหารของมหาวิทยาลัยใหมี
ความสามารถในการบริหารบุคลากรที่มีศักยภาพ
สูง กระตุนและสงเสริมใหบุคลากรที่มีศักยภาพ
สูงสามารถใชศักยภาพใหเกิดประโยชนกบัองคกร
อยางสูงที่สุด

รอยละของความพึงพอใจ
ของบุคลากร

85 85 85 85 85 ผูบริหารมหาวิทยาลัย แบบประเมินความพึงพอใจ
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมระบบการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาลและการธํารงรักษาไวซ่ึงบุคลากร (Maintaining personnel)
เปาประสงค สรางผูบริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธวิาสราชนครินทรใหมีการบรหิารจัดการรวมถึงวิธีการปฏิบัตงิานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหบุคลากรสามารถอยูรวมกันไดอยางมี
ความสุขสามารถธํารงรักษาบุคลากรใหอยูกับองคไดอยางยาวนาน

กลยุทธ ตัวช้ีวัด
เปาหมาย กลุมเปาหมาย

โครงการเชิงกลยุทธ
2565 2566 2567 2568 2569

การเสรมิสรางการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองคกร
คําอธิบาย : เสริมสรางบุคลากร ใหปฏิบัติตาม
วฒันธรรมของมหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครนิทร
โดยผูบริหารและผูทีป่ฏิบัติหนาที่กอน ปฏิบัตเิปน
แบบอยางใหกบัผูทีเ่ขามาใหเกิดความเคยชิน

รอยละของความผูกพันของ

บุคลากรตอองคกร

85 85 85 85 85 บุคลากรมหาวิทยาลัย แบบประเมินความผูกพัน

สรางความผูกพันของบุคลากร
คําอธิบาย : เสริมสรางแรงจงูใจในการทํางานและ
ความผูกพันตอองคกรของบุคลากร โดยสงเสริม
สนับสนุนใหมีความกาวหนาในสายงาน การ
มอบหมายงานปริมาณงานท่ีเหมาะสมกับความรู
ความสามารถและความถนัด การยกยองชมเชย
พูดจาใหเกียรตซิึ่งกันและกัน รวมถงึ มีระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเชื่อมโยงกบัผลตอบแทน

85 85 85 85 85

การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน
คําอธิบาย : มีการจัดสวสัดกิารและสิทธิประโยชน
ตางๆ ที่เหมาะสมใหกับบุคลากร เพื่อสรางความ
เชื่อมั่นรวมถึง  สรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากรใน
การปฏิบัตงิานเพือ่องคกร

รอยละของความพึงพอใจ
ของบุคลากร

85 85 85 85 85 บุคลากรมหาวิทยาลัย แบบประเมินความพึง
พอใจ

เสริมสรางบุคลกิภาพ
คําอธิบาย : พัฒนาใหเปนผูนําดานบุคลิกภาพ การ
แตงกาย กิริยา การพูดจา เหมาะสมกาละเทสะ
และสถานการณตางๆ
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การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร

การนําแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณพ.ศ. 2565ไปสูการปฏิบัติ
จาํเปนตองใหความสาํคัญตอการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทรประจําปงบประมาณพ.ศ. 2565 – 2569ใหเปนไปตามประเด็นยุทธศาสตรกล
ยุทธมาตรการและตัวชีวั้ดของมหาวิทยาลัยที่กําหนดเปนแนวทางไวเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมทั้งมี
การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนอยางเปนระบบเพือ่ใหเกิดผลในทางปฏิบติัไดอยางเปนรูปธรรมมีการ
กําหนดแนวทางการนําแผนการพฒันาบุคลากรระยะ 5 ป (2565 - 2569) ไปสูการปฏิบัติโครง/กจิกรรมประจําป
งบประมาณพ.ศ. 2565 เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวจึงกําหนดแนวทางการนําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณพ.ศ. 2565 ดังนี้

1. สรางความเขาใจรวมกันเก่ียวกับแผนพัฒนาบคุลากรประจาํปงบประมาณพ.ศ. 2564โดยจัดทํา
แนวทางการสือ่สารและประชาสัมพันธเพือ่สรางความเขาใจในภารกิจเปาหมายและโครงการ/กิจกรรมใหกับบุคลากร
ของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยไดทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบคุลากรมหาวิทยาลัยประจาํปงบประมาณพ.ศ. 2564

2. การพัฒนาระบบบรหิารจัดการบุคลากรสายวิชาการใหมีอัตรากําลงัเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
การจดัการศึกษาการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหมีทักษะความกาวหนาทั้งสายวิชาการ/สายสนับสนุนการพัฒนา
ระบบสวัสดิการตางๆใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย

3. มีการกํากับติดตามการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหนวยงานใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
แผนพัฒนาบุคลากรประจาํปงบประมาณพ.ศ. 2565 และสามารถประเมินผลไดอยางเปนรูปธรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนการพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณพ.ศ. 2564การติดตามประเมินผลเปนเคร่ืองมอืสําคัญท่ีจะ
ใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไวในแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อใหทุกหนวยงานไดทราบถึง
ความสําเรจ็หรือความลมเหลวของการดําเนินงานตามแผนจึงมกีารกาํกับติดตามและประเมินผลดังน้ี

1. กําหนดใหทุกหนวยงานจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปเสนอตอมหาวิทยาลัยพิจารณา
เพ่ือเปนการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณพ.ศ. 2565

2. การนําแผนพฒันาบุคลากรประจําปงบประมาณพ.ศ. 2565 เปนสวนหนึ่งสําหรับเขารับการ
ประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป

3. การนําผลประเมินการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณพ.ศ. 2565 ใช
เปนขอมลูในการพัฒนากระบวนการทํางานสูความเปนเลิศ (EdPEx)

4. การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนของทุกหนวยงานเพ่ือใชเปนขอมูลในการปรับปรุงแผน
ของแตละหนวยงานใหสอดคลองกับสถานการณในปถนัดไป

5. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนตอมหาวิทยาลัยเพือ่นําผลการประเมินมาทบทวนและ
ปรับปรงุแผนพัฒนาบุคลากรในปตอไป
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