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แผนยุทธศาสตรดานการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ 

  



๒๑ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

สวนท่ี ๑ 

บทนํา 

 
๑.๑ หลักการและเหตุผล 
 
 ผลจากการปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - 
๒๕๖๓ ซ่ึงมุงเนนการยกระดับคุณภาพทางดานการวิจัย การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือประโยชนตอการพัฒนาสังคมชุมชนและประเทศชาติ รวมท้ังกิจกรรมอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวของ มหาวิทยาลัยบูรพาจึงมีความจําเปนตองพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ซ่ึงถือเปนตัวจักรสําคัญ 
ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรดังกลาว  ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรนั้น  
คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ไดมุงเนนการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ ทุกตําแหนง และทุกสายงาน 
อยางครอบคลุมรอบดาน เชน การพัฒนาความรูและทักษะเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
การสรางเสริมบรรยากาศของการมีสวนรวมในการดําเนินงานและการทํางานรวมกัน ควบคูกับการสรางความ
ตระหนักถึงการเรียนรูอยางตอเนื่อง ตลอดจนการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะของ
บุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลัยบูรพา บนพ้ืนฐานของการพัฒนาระดับสากล 
 ในการนี้ เพ่ือใหการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตามท่ีคาดหวังอยางเปนรูปธรรม เพ่ือสนองตอบตอการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยบูรพา 
คณะกรรมการยกรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา จึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาบุคลากร  มหาวิทยาลัยบูรพา  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ฉบับนี้ข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทาง 
ในการพัฒนาตอไป  โดยเนื้อหาในสวนท่ี ๒ เปนการนําเสนอขอมูลของบุคลากรของมหาวิทยาลัยในเบื้องตน 
ขณะท่ีเนื้อหาในสวนท่ี ๓ เปนการวิเคราะหขอมูลจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม ซ่ึงเปน
ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรสนับสนุนวิชาการ ประกอบกับขอมูล
จากกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย   ในสวนท่ี ๔ และสวนท่ี ๕ เปนการนําเสนอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร โดยในสวนท่ี ๔ จะมีเนื้อหาท่ีมุงเปาหมายไปท่ีการพัฒนาบุคลากรเปนหลัก 
โดยการจัดแบงกลุมบุคลากรออกเปน ๓ กลุม ประกอบดวย กลุมผูบริหาร กลุมคณาจารย และกลุมบุคลากร
สนับสนุนวิชาการ   ในสวนท่ี ๕ มุงเนนการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือรองรับการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยตอไป 
 
๑.๒ วัตถุประสงคของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 
 
 (๑) เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 (๒) เพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางความเขาใจรวมกันในการพัฒนาและการบริหารทรัพยากรบุคคล  

(๓) เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดมาตรการปองกัน แกไข หรือลดความเสี่ยงอันเกิดจากการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และเพ่ือใหการบริหารทรัพยากรบุคคลในองคกรเกิดประโยชนสูงสุด 
 
 

 



๒๒ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

สวนท่ี ๒ 

ขอมูลท่ัวไป 

 
๒.๑ พันธกิจการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดกําหนดบทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบ 
ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยบูรพาไวใน หมวด ๑ บทท่ัวไป มาตรา ๗ และมาตรา ๘ ดังตอไปนี้ 
 
 มาตรา ๗ ระบุวา “ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษาและการวิจัย มีวัตถุประสงคใหการศึกษา 
ดําเนินการและสงเสริมงานวิจัย เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยี ใหบริการทางวิชาการ 
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา รวมท้ังการสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและทองถ่ิน และการมี
สวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดลอม” 
 มาตรา ๘ ระบุวา “ในการดําเนินการของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยตองใหความสําคัญกับ 
 (๑) ความเปนเลิศและเสรีภาพทางวิชาการ 
 (๒) ความจําเปนและความตองการตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของไทย 
 (๓) ความเสมอภาคทางการศึกษาของประชาชน 
 (๔) ความมีคุณธรรมและจริยธรรมควบคูไปกับความรูทางวิชาการ 
 (๕) ความใฝเรียนรูตลอดชีวิต” 
 
๒.๒ สมรรถนะหลักของบุคลากร (ขอมูลจากแผนยุทธศาสตรฉบับเดิม) 
 สมรรถนะหลัก (Core Competency) ท่ีมหาวิทยาลัยไดเคยกําหนดไว ซ่ึงเปนสมรรถนะข้ันพ้ืนฐาน
สําหรับบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทตําแหนง และทุกสายงาน และปรากฏอยูในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
บุคลากร  มหาวิทยาลัยบูรพามี ดังนี้  

(๑) การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation – ACH) 
(๒) การบริการท่ีดี (Service Mind – SERV) 
(๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise – EXP) 
(๔) การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity – ING) 
(๕) การทํางานเปนทีม (Teamwork – TW) 

 
หมายเหตุ : คณะกรรมการยกรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร มีความเห็นวามหาวิทยาลัย 

ควรมีการทบทวนสมรรถนะหลักอีกครั้ง เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกับการพัฒนาของมหาวิทยาลัยในปจจุบัน
และในอนาคต 
 
 
 
 
 
  



๒๓ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

๒.๓ ขอมูลบุคลากร (ขอมูล ณ วันท่ี ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘) 
 

๒.๓.๑. ผูบริหาร จํานวนท้ังสิ้น ๑๑๔ คน ประกอบดวย 
(๑) ผูรักษาการแทนอธิการบดี  จํานวน    ๑  คน 
(๒) ผูรักษาการแทนรองอธิการบดี  จํานวน    ๘  คน 
(๓) ผูรักษาการแทนผูชวยอธิการบดี จํานวน    ๘  คน 
(๔) คณบดี    จํานวน  ๒๗  คน 
(๕) รองคณบดี    จํานวน  ๓๕  คน 
(๖) ผูชวยคณบดี    จํานวน  ๓๕  คน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.88% 

7.02% 

7.02% 

23.68% 

30.70% 

30.70% 

จํานวนผูบริหาร 

ผูรักษาการแทนอธิการบดี 

ผูรักษาการแทนรองอธิการบดี 

ผูรักษาการแทนผูชวยอธิการบดี 

คณบดี 

รองคณบดี 

ผูชวยคณบดี 



๒๔ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

๒.๓.๒ คณาจารย จํานวนท้ังสิ้น ๑,๔๘๘ คน โดยสามารถจําแนกตามประเภทการจาง ชวงอายุและ
ตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้ 

 
(๑) จําแนกตามประเภทการจาง  

(๑.๑) ขาราชการ       จํานวน  ๑๓๓  คน 
(๑.๒) พนักงานเงินอุดหนุนรัฐบาล     จํานวน  ๗๓๗  คน 
(๑.๓) พนักงานเงินรายได      จํานวน  ๓๙๒  คน 
(๑.๔) พนักงานบางสวนเวลา     จํานวน  ๑๒๕  คน 
(๑.๕) ลูกจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ    จํานวน    ๔๙  คน 
(๑.๖) ลูกจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ (ชาวตางประเทศ)  จํานวน    ๕๒  คน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.94% 

8.40% 

49.53% 

26.34% 

3.29% 3.49% 

จํานวนคณาจารยจําแนกตามประเภทการจาง 

ขาราชการ 

พนักงานบางสวนเวลา 

พนักงานเงินอุดหนุนรัฐบาล 

พนักงานเงินรายได 

ผูมีความรูความสามารถพิเศษ ลูกจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ 



๒๕ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

 (๒) จําแนกตามชวงอายุ  
  (๒.๑) อายุต่ํากวา ๓๐ ป   จํานวน  ๑๗๒  คน 
  (๒.๒) อายุ ๓๑ – ๓๕ ป   จํานวน  ๓๓๗  คน 
  (๒.๓) อายุ ๓๖ – ๔๐ ป   จํานวน  ๓๖๔  คน 
  (๒.๔) อายุ ๔๑ – ๔๕ ป   จํานวน  ๒๐๘  คน 
  (๒.๕) อายุ ๔๖ – ๕๐ ป   จํานวน  ๑๔๙  ป 
  (๒.๖) อายุ ๕๑ – ๕๕ ป   จํานวน  ๑๑๘  คน 
  (๒.๗) อายุ ๕๖ – ๖๐ ป   จํานวน    ๘๓  คน 
  (๒.๘) อายุมากกวา ๖๐ ป   จํานวน    ๕๗  คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.56% 

22.65% 

24.46% 

13.98% 

10.01% 

7.93% 

5.58% 
3.83% 

จํานวนคณาจารยจําแนกตามชวงอายุ 

ต่ํากวา 30 ป 

31-35 ป 

36-40 ป 

41-45 ป 

46-50 ป 

51-55 ป 

56-60 ป 

มากกวา 60 ป 



๒๖ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

 (๓) จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ  
   (๓.๑) ศาสตราจารย   จํานวน        ๑  คน 
   (๓.๒) รองศาสตราจารย   จํานวน      ๑๕  คน 
   (๓.๓) ผูชวยศาสตราจารย   จํานวน    ๒๓๔  คน 
   (๓.๔) อาจารย    จํานวน  ๑,๒๑๑  คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.07% 2.82% 

15.73% 

81.38% 

จํานวนคณาจารยจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 

ศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย 

ผูชวยศาสตราจารย 

อาจารย 



๒๗ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

 ๒.๓.๓ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวนท้ังสิ้น ๑,๙๖๓ คน โดยสามารถจําแนกตามประเภท
การจาง ชวงอายุ วุฒิการศึกษา และตําแหนงทางวิชาชีพ ดังนี้ 
 
 (๑) จําแนกตามประเภทการจาง ไดดังนี้ 
  (๑.๑) ขาราชการ     จํานวน      ๘๑  คน 
  (๑.๒) พนักงานเงินอุดหนุนรัฐบาล   จํานวน    ๓๐๙  คน 
  (๑.๓) พนักงานเงินรายได    จํานวน  ๑,๐๙๔ คน 
  (๑.๔) ลูกจางโครงการ    จํานวน      ๗๖  คน 
  (๑.๕) ลูกจางประจํา    จํานวน    ๑๑๖  คน 
  (๑.๖) ลูกจางท่ีทํางานดานบริการ   จํานวน    ๒๘๖  คน  
          ท่ีใชคุณวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี 
  (๑.๗) ลูกจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ  จํานวน        ๑   คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขาราชการ 
4.13% 

ผูมีความรู
ความสามารถพิเศษ 

0.05% 

พนักงานมหาวิทยาลัย  
(เงินอุดหนุนรัฐบาล) 

15.74% พนักงานมหาวิทยาลัย 
(เงินรายได) 
55.73% 

ลูกจางโครงการฯ 
3.87% ลูกจางประจํา 

5.91% 

ลูกจาง
มหาวิทยาลัย 
14.57% 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจําแนกตามประเภทการจาง  

ขาราชการ 

พนักงานเงินอุดหนุนรัฐบาล 

พนักงานเงินรายได 

ลูกจางโครงการ 

ลูกจางประจํา 

ลูกจางมหาวิทยาลัย 

ผูมีความรูความสามารถพิเศษ ลูกจางผูมคีวามรูความสามารถพิเศษ 

ลูกจางฯ วุฒิต่ํากวาปริญญาตร ี



๒๘ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

 
 (๒) จําแนกตามชวงอายุ  
  (๒.๑) อายุต่ํากวา ๒๑ ป   จํานวน  ๗  คน 
   (๒.๒) อายุ ๒๑ – ๒๕ ป   จํานวน  ๒๓๓  คน 
   (๒.๓) อายุ ๒๖ – ๓๐ ป   จํานวน  ๔๐๕  คน 
   (๒.๔) อายุ ๓๑ – ๓๕ ป   จํานวน  ๓๗๒  คน 
   (๒.๕) อายุ ๓๖ – ๔๐ ป   จํานวน  ๓๒๖  คน 
   (๒.๖) อายุ ๔๑ – ๔๕ ป   จํานวน  ๒๐๒  คน 
   (๒.๗) อายุ ๔๖ – ๕๐ ป   จํานวน  ๑๘๐  ป 
   (๒.๘) อายุ ๕๑ – ๕๕ ป   จํานวน  ๑๖๓  คน 
   (๒.๙) อายุ ๕๖ – ๖๐ ป   จํานวน    ๗๕  คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชวงอายุต่ํากวา 21 
0.36% 

ชวงอายุ 21-25 
11.87% 

ชวงอายุ 26-30 
20.63% 

ชวงอายุ 31-35 
18.95% 

ชวงอายุ 36-40 
16.61% 

ชวงอายุ 41-45 
10.29% 

ชวงอายุ 
46-50 
9.17% 

ชวงอายุ 
51-55 
8.30% 

ชวงอายุ 56-60 
3.82% 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จําแนกตามชวงอายุ 

ต่ํากวา21 

21-25 

26-30 

31-35 

36-40 

41-45 

46-50 

51-55 

56-60 



๒๙ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

 
 (๓) จําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด  
   (๓.๑) ระดับปริญญาเอก   จํานวน    ๑๘  คน 
   (๓.๒) ระดับปริญญาโท   จํานวน  ๓๒๒  คน 
   (๓.๓) ระดับปริญญาตรี   จํานวน  ๑,๐๑๔ คน 
   (๓.๔) ระดับต่ํากวาปริญญาตรี  จํานวน  ๖๐๙  คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญาเอก 
0.92% 

ปริญญาโท 
16.40% 

ปริญญาตรี 
51.66% 

ต่ํากวา ปริญญาตรี 
31.02% 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จําแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตรี 

ต่ํากวาปริญญาตรี 



๓๐ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

 
 (๔) จําแนกตามตําแหนงทางวิชาชีพ   
   (๔.๑) ตําแหนงเชี่ยวชาญ   จํานวน      ๑  คน 
   (๔.๒) ตําแหนงชํานาญการพิเศษ  จํานวน    ๙๘  คน 
   (๔.๓) ตําแหนงชํานาญการ  จํานวน  ๕๓๙  คน 
   (๔.๔) ตําแหนงปฏิบัติการ   จํานวน  ๕๓๓  คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45.52% 

46.03% 

8.37% 

0.09% 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จําแนกตามตําแหนงทางวิชาชีพ 

ปฏิบัติการ 

ชํานาญการ 

ชํานาญการพิเศษ 

เช่ียวชาญ 



๓๑ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

 
สวนท่ี ๓ 

การวิเคราะห SWOT 

 
จุดแข็ง โอกาส 

กลไกการบริหารและสวนงาน 
๑. มหาวิทยาลัยบูรพาเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ 
ซ่ึงมีความคลองตัวในการบริหารจัดการ และสามารถ
กําหนดแนวปฏิบัติในการพัฒนาบุคลากรไดเอง 
๒ .  มหา วิ ทย าลั ย บู รพา มีส ว น ง านภ าย ใน ท่ี มี 
ความเชี่ยวชาญในศาสตรสาขาตาง ๆ หลายดาน  
ซ่ึงมหาวิทยาลัยสามารถใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยได 
๓. มหาวิทยาลัยบูรพามีท่ีตั้งอยูในเขตการพัฒนา
ทางดานอุตสาหกรรมของประเทศ และเปนแหลง
ทองเท่ียวสําคัญของชาวตางชาติและคนไทย 

การบูรณาการความรวมมือทางด านเศรษฐกิจ 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในบริบทของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community) ควบคูกับกรอบความรวมมือทางดาน
สังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural 
Community) ทําใหโอกาสในการพัฒนาการศึกษา
เปดกวางมากข้ึนในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน 

เครือขายความรวมมือ 
มหาวิทยาลัยบูรพามีเครือขายความรวมมือ ท้ังในและ
ตางประเทศ ซ่ึงสามารถใชเปนแหลงแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางบุคลากรได 
 

๑. พ้ืนท่ีทางภาคตะวันออกของประเทศ มีแนวโนม 
ท่ีจะเปนเปาหมายสําหรับชาวตางชาติในการพักอาศัย 
ซ่ึงมหาวิทยาลัยสามารถดึงดูดผูเชี่ยวชาญมารวมงาน
กับมหาวิทยาลัยได 
๒. มีแนวโนมท่ีแหลงทุนวิจัยภายนอกจะเพ่ิมมากข้ึน 
เนื่ อ งด ว ยน โยบายของภาครั ฐ ในการผลั กดั น 
ใหภาคเอกชนเพ่ิมงบดานการวิจัยและพัฒนา 

คาตอบแทนและสวัสดิการ 
คาตอบแทนในปจจุบันยังอยู ในระดับท่ีสามารถ
แขงขันไดกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 

รัฐบาลมีแนวโนมท่ีจะปรับเพ่ิมคาตอบแทนใหกับ
บุคลากรภาครัฐมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
  



๓๒ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

จุดออน อุปสรรค / ภัยคุกคาม 
กลไกการบริหารและสวนงาน 

๑. ระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ยังไมสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย 
๒. โครงสรางทางการบริหารและสายการบังคับบัญชา
ยังมีความซับซอน 
๓. ขาดการสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกรท่ีดี 
รวมท้ังการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเพียงพอ 
๔. กลไกและกระบวนการในการคัดเลือกบุคลากรใหม 
ยังขาดประสิทธิภาพและไมไดมาตรฐานเทาท่ีควร เชน 
มาตรฐานทางจรรยาบรรณ ความรูความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน รวมท้ังสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ 
๕. ระบบและกลไกการทดลองการปฏิบัติงานยังไมมี
มาตรฐานท่ีชัดเจนและขาดประสิทธิภาพ 
๖. ขาดกลไกการติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
๗. ขาดระบบการเตรียมผูบริหารรุนใหม รวมท้ังกลไก
การพัฒนาผูบริหารท่ีดํารงตําแหนงอยูแลว 
๘. ขาดการวิเคราะหความตองการและการทดแทน
กําลังคน 
๙. ขาดการสรางบรรยากาศสังคมแหงการเรียนรู 
๑๐. ขาดระบบการใหรางวัลหรือเชิดชูเกียรติสําหรับ
บุคลากรท่ีเปนแบบอยางในการพัฒนา 
๑๑. ขาดการสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณ 
เพ่ือการพัฒนาบุคลากรโดยรวมของมหาวิทยาลัย
อยางเพียงพอ 

๑. สถาบันการศึกษาบางแหงพยายามใหคาตอบแทน
สูง ซ่ึงอาจทําใหเกิดสภาวะสมองไหล 
๒. มีแนวโนมวาจะมีมหาวิทยาลัยจากตางพ้ืนท่ี หรือ
จากตางประเทศ เขามาเปดการเรียนการสอน 
ในบริเวณภาคตะวันออกมากข้ึน 

ปจเจกบุคคล 
๑. ขาดทักษะทางภาษา 
๒. ขาดจิตสาธารณะ และการทํางานเปนหมูคณะ 
๓. คณาจารยและบุคลากรท่ีดํารงตําแหนง 
ทางวิชาการ/วิชาชีพมีจํานวนนอยและขาดแรงจูงใจ 
๔. คณาจารยท่ีตองรับตําแหนงบริหารรับภาระงาน 
ท่ีหนัก จึงทําใหขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานหรือ
การเขาสูตําแหนงวิชาการ 
๕. อาจารยมีภาระงานสอนจํานวนมาก จึงทําให 
ไมสามารถทํางานวิจัยได 

สภาวะทาง เศรษฐ กิจและสั งคมในยุคป จจุบัน  
อาจสงผลกระทบตอจรรยาบรรณในวิชาชีพของ
บุคลากรได เชน การรับจางทํางานวิจัยใหกับนิสิต 
หรือการแสวงหาประโยชนสวนตนจากตําแหนงหนาท่ี 
เปนตน 

 



๓๓ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

สวนท่ี ๔ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
๔.๑ การจัดกลุมบุคลากรเพ่ือการพัฒนา 
 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓  
ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรฉบับนี้  มุงเนนการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
ในทุกระดับและทุกสายงาน โดยจําแนกตามประเภทตําแหนงและคุณสมบัติ ณ ปจจุบัน ท้ังนี้ โดยคํานึงถึง
ศักยภาพเพ่ือรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต โดยสามารถแสดงการจําแนกกลุมเปาหมายเพ่ือ 
การพัฒนาไดตามแผนภาพ ตอไปนี้ 
 
แผนภาพท่ี ๔.๑ การจําแนกกลุมเปาหมายเพ่ือการพัฒนา 
 

 
 
 
  

จําแนกตามคุณสมบัติ 
จําแนกตามประเภท

ตําแหนง 
ภาพรวม 

บุคลากรท้ังหมดใน
มหาวิทยาลัย 

ผูบริหาร 

ระดับมหาวิทยาลัย 

ระดับสวนงาน 

ประสบการณ 

คณาจารย 

คุณวุฒิ 

ตําแหนงทางวิชาการ 

ประสบการณ 

บุคลากรสนับสนุน
วิชาการ 

ตําแหนงทางวิชาชีพ 

ประสบการณ 



๓๔ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

๔.๒ แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
 จากการจําแนกบุคลากรออกตามประเภทของตําแหนงและคุณสมบัติของแตละบุคคล โดยมี
รายละเอียดปรากฏตาม แผนภาพท่ี ๔.๑   ในสวนนี้ ไดทําการแจกแจงรายละเอียดประเด็นสําคัญในการ
พัฒนาบุคลากร ท้ังในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและจําแนกรายกลุมตําแหนง เพ่ือประโยชนตอการใชเปน
แนวทางในการกําหนดแผนปฏิบัติการและกิจกรรมการพัฒนาโดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี ้
 
 ๔.๒.๑ การพัฒนาบุคลากรในภาพรวม 
 การพัฒนาบุคลากรในภาพรวม เปนผลลัพธจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็นเพ่ือการจัดทํา 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบกับขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหาร 
คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน ตามกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร   ประเด็น
การพัฒนาดังกลาว ครอบคลุมท้ังการพัฒนาความรู ทักษะ และความตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนา
มหาวิทยาลัย เพ่ือการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันในอนาคต  ดังนั้น ประเด็นสําคัญท่ีมหาวิทยาลัย
จะตองกําหนดและพัฒนาบุคลากรโดยรวม สามารถแสดงไดตามแผนภาพ ตอไปนี้ 
 
แผนภาพท่ี ๔.๒ ประเด็นการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรในภาพรวม 

 
 หมายเหตุ : ประเด็นการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรท่ีกําหนดขางตน จะตองดําเนินการจัดให
เหมาะสมกับประเภทและระดับตําแหนงของบุคลากร ซ่ึงจะปรากฏอยูในแผนปฏิบัติการประจําป 
 

"การสัมมนาวาดวยแผนยุทธศาสตรแล 
ะการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย" โดยมีบุคลากรมากกวา 
รอยละ ๘๐ ของบุคลากรท้ังหมด ไดเขารวม

กิจกรรมและเขาใจเน้ือหาของแผนยุทธศาสตร 

"ทักษะทางภาษาอังกฤษ ท่ีเหมาะสมกับ
ตําแหนง หนาท่ี ความรับผิดชอบ และการใช
งาน" โดยบุคลากรมากกวารอยละ ๘๐ ของ

บุคลากรท้ังหมด ผานการประเมินตามเกณฑท่ี
เหมาะสม 

"จิตสาธารณะและความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
และวัฒนธรรมองคกรท่ีดี" โดยสะทอนจาก 

การสํารวจความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต และ
ผูปกครอง ซึ่งตองมีระดับการประเมินไมต่ํากวา

รอยละ ๘๐ 

"ความสัมพันธระหวางผูบริหารและบุคลากร" 
โดยสะทอนจากการสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับ

ของบุคลากร ซึ่งตองมีระดับการประเมิน 
ไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 

"จรรยาบรรณ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ" 
โดยสะทอนจากการสํารวจความคิดเห็นของ
นักเรียน นิสิต และผูปกครอง ซึ่งตองมีระดับ 

การประเมินไมต่ํากวารอยละ ๘๐ และ 
การดําเนินงานในดานตางๆ ท่ีถูกตองเหมาะสม 

"การทํางานเปนทีมและการมีสวนรวม 
เชิงสรางสรรค" โดยสะทอนจากการประเมิน 
ท่ีเหมาะสมและไดมาตรฐาน และตองมีระดับ

การประเมินไมนอยกวารอยละ ๘๐ 



๓๕ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

 ๔.๒.๒ แนวทางการพัฒนาบุคลากร จําแนกตามกลุมงาน 
  ผลจากการจัดสนทนากลุม (Focus Group) ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
ไดสะทอนใหเห็นถึงประเด็นสําคัญตาง ๆ  ท่ีบุคลากรแตละสายงานจําเปนตองไดรับการพัฒนาท้ังทางดาน
ความรูและทักษะในรูปแบบและประเด็นท่ีแตกตางกันออกไป  ท้ังนี้   เพ่ือเปนการรองรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และเพ่ือเปนการสรางความพรอมในการรองรับการพัฒนาไปสู
มหาวิทยาลัยแหงการวิจัยและการเปนองคกรอัจฉริยะตามท่ีกําหนดไวในแผนยุทธศาสตร   ดังนั้น ประเด็น 
การพัฒนาบุคลากรในแตละสายงานจึงกําหนดข้ึน โดยมีรายะเอียด ดังตอไปนี้ 
 
 (๑) การพัฒนาบุคลากรกลุมผูบริหาร 
 
แผนภาพท่ี ๔.๓ ประเด็นการพัฒนาบุคลากรกลุมผูบริหาร 
 

 

ระดับ
มหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีและ 
ผูชวยอธิการบดี 

การวิเคราะหยุทธศาสตรเชิงรุกและ 
การบริหารกลยุทธ 

การทูตและการเจรจาตอรอง 

ภาวะผูนํา 

การสรางและการบริหารเครอืขาย 

ระดับสวนงาน 

หัวหนาสวนงาน 

การวิเคราะหยุทธศาสตรเชิงรุกและ 
การบริหารกลยุทธ 

การบริหารงบประมาณและการเงิน 

การจัดการการเปลี่ยนแปลงและ 
การบริหารความเสี่ยง 

การทูตและการเจรจาตอรอง 

การสรางและการบริหารเครอืขาย 

การพัฒนาทักษะในการพัฒนาบุคลากร 

ภาวะผูนํา 

รองหัวหนาสวนงานและ
ผูชวยหัวหนาสวนงาน 

การพัฒนาทักษะทางการบริหาร 

การวิเคราะหเชิงระบบ 

ภาวะผูนํา 



๓๖ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

ประเด็นการพัฒนา ระยะเวลาดําเนินการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ (เบ้ืองตน) 

รองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี 

๑. การวิเคราะหยุทธศาสตรเชิงรุก

และการบริหารกลยุทธ 

๑ ครั้ง / ป 

การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

การพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกดาน 

สําเร็จตามเปาหมายมากกวารอยละ ๙๐ 

๒. การทูตและการเจรจาตอรอง จํานวนเครือขายท่ีมีการลงนามความรวมมือ

ระหวางกัน อยูในสถานะ Active โดยมี

กิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง 

๓. การสรางและการบริหาร

เครือขาย 

๔. ภาวะผูนํา ผลการประเมินจากผูใตบังคับบัญชามีระดับ

การประเมินสูงกวารอยละ ๘๐ 

หัวหนาสวนงาน 

๑. การวิเคราะหยุทธศาสตรเชิงรุก

และการบริหารกลยุทธ 

๑ ครั้ง / ป 

การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

การพัฒนาของสวนงานในทุกดาน  

สําเร็จตามเปาหมายมากกวารอยละ ๙๐ ๒.  การบริหารงบประมาณและ

การเงิน 

๓. การจัดการการเปลี่ยนแปลงและ

การบริหารความเสี่ยง 

๔. การทูตและการเจรจาตอรอง จํานวนเครือขายท่ีมีการลงนามความรวมมือ

ระหวางกัน อยูในสถานะ Active โดยมี

กิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง 

๕. การสรางและการบริหาร

เครือขาย 

๖. การพัฒนาทักษะในการพัฒนา

บุคลากร 

บุคลากรภายในสวนงานไดรับการพัฒนา

ความรูและทักษะ พรอมท้ังมีผล 

การปฏิบัติงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

อยูในระดับท่ีเหมาะสม 

๗. ภาวะผูนํา ผลการประเมินจากผูใตบังคับบัญชามีระดับ

การประเมินสูงกวารอยละ ๘๐ 

รองหัวหนาสวนงานและผูชวยหัวหนาสวนงาน 

๑. การพัฒนาทักษะทางการบริหาร 

๑ ครั้ง / ป 

การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติการของสวนงานมีระดับ

ความสําเร็จมากกวารอยละ ๙๐ 

๒. การวิเคราะหเชิงระบบ 

๓. ภาวะผูนํา ผลการประเมินจากผูใตบังคับบัญชามีระดับ

การประเมินสูงกวารอยละ ๘๐ 

 



๓๗ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

 (๒) คณาจารย 
 
แผนภาพท่ี ๔.๔ ประเด็นการพัฒนาบุคลากรกลุมคณาจารย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพรวม 
คณาจารยทุกคน รวมถึง
อาจารยผูชวยสอน (ถามี) 

การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

การพัฒนาความรูและทักษะการสอน
และการวิจัย 

การบริหารงานวิจัยและการบริการ
วิชาการ 

การพัฒนาหลักสูตร รายวิชา แผนการ
สอน และการวัดและประเมินผล 

การพัฒนาทักษะการใหคําปรึกษา
สําหรับนิสิต 

การปฐมนิเทศอาจารยใหม และการ
นิเทศอาจารยท่ีปฏิบัติงานอยูปจจุบัน 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

รองศาสตราจารยและผูชวย
ศาสตราจารย 

การพัฒนาทักษะการเปนนักวิจัยพ่ีเลี้ยง 

อาจารย 
การพัฒนาคุณวุฒิหรือตําแหนง 

ทางวิชาการ 



๓๘ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

ประเด็นการพัฒนา ระยะเวลาดําเนินการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ (เบ้ืองตน) 
คณาจารยทุกคน รวมถึงอาจารยผูชวยสอน (ถามี) 

๑. การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

๑ ครั้ง / ป 

ศาสตรท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา 
มีอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารยข้ึนไป ไมนอยกวา
รอยละ ๖๐ 

๒. การพัฒนาความรูและทักษะ 
การสอนและการวิจัย 

อาจารยประจําทุกคนของมหาวิทยาลัยบูรพา
ผานเกณฑมาตรฐานกําหนดความเชี่ยวชาญ
ในศาสตรและทักษะในการสอนและการวิจัย 

๓. การบริหารงานวิจัยและ 
การบริการวิชาการ 

อาจารยประจําทุกคนของมหาวิทยาลัยบูรพา
สามารถดําเนินการวิจัยและ/หรือใหบริการ
วิชาการไดดวยตนเอง และมีผลการ
ดําเนินงานสําเร็จสมบูรณ รอยละ ๑๐๐ 

๔. การพัฒนาหลักสูตร รายวิชา 
แผนการสอน และการวัดและ
ประเมินผล 

หลักสูตรการเรียนการสอนเปนไปตามเกณฑ 
TQF รอยละ ๑๐๐ 

๕. การพัฒนาทักษะการให
คําปรึกษาสําหรับนิสิต 

ผลสํารวจความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับการ
ใหคําปรึกษาของอาจารยสูงกวารอยละ ๘๐ 

๖. การปฐมนิเทศอาจารยใหม และ
การนิเทศอาจารยท่ีปฏิบัติงานอยู
ปจจุบัน 

ดําเนินการปฐมนิเทศอยางตอเนื่องทุกป  
โดยเนื้อหาครอบคลุมสาระสําคัญท่ีอาจารย
จําเปนตองรับทราบและเขาใจ 

รองศาสตราจารยและผูชวยศาสตราจารย 
การพัฒนาทักษะการเปนนักวิจัย 
พ่ีเลี้ยง 

๑ ครั้ง / ป 

คณาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการระดับ
ผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย 
ทุกคนไดเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
อยางตอเนื่องทุกป 

อาจารย 
การพัฒนาคุณวุฒิหรือตําแหนง 
ทางวิชาการ 

๑ ครั้ง / ป 

๑. อาจารยประจําท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโทมีจํานวนลดลง รอยละ ๙๐  
จากจํานวนอาจารยวุฒิปริญญาโทท้ังหมด 
หรือ 
๒. ศาสตรท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา 
มีอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ
เพ่ิมข้ึน ไมนอยกวารอยละ ๖๐ 

  
  



๓๙ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

(๓) บุคลากรสนับสนุนวิชาการ 
 
แผนภาพท่ี ๔.๕ ประเด็นการพัฒนาบุคลากรกลุมสนับสนุนวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณสมบัติพ้ืนฐานและ
ประสบการณ 

บุคลากรทุกคน 

การใหบริการอยางมืออาชีพ 

การพัฒนาความรูความเขาใจใน
ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
ท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงาน 

การกําหนดเสนทาง
ความกาวหนาในสายอาชีพ 

การปฐมนิเทศเพ่ือฟนฟูความรู
ความเขาใจแนวทางการ

ปฏิบัติงานและละลายพฤติกรรม 

คุณสมบัติทางวิชาชีพ 

ชํานาญการ /  
ชํานาญการพิเศษ/

เชี่ยวชาญ/ทรงคุณวุฒิ 

การพัฒนาทักษะการเปนนักวิจัย
พ่ีเลี้ยง 

ปฏิบัติการ การขอตําแหนงทางวิชาชีพ 



๔๐ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

ประเด็นการพัฒนา ระยะเวลาดําเนินการ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ (เบ้ืองตน) 

บุคลากรทุกคน 

๑. การใหบริการอยางมืออาชีพ 

๑ ครั้ง / ป 

ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการ 

จากผูรับบริการ ท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยบูรพา สูงกวารอยละ ๙๐ 

๒. การพัฒนาความรูความเขาใจใน

ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

ท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงาน 

บุคลากรสนับสนุนวิชาการไดเขารับ 

การฝกอบรมตอป ไมนอยกวารอยละ ๙๐ 

ของบุคลากรสนับสนุนวิชาการท้ังหมด 

๓. การกําหนดเสนทาง

ความกาวหนาในสายอาชีพ 

บุคลากรสนับสนุนวิชาการทุกคนมีแผน

เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพของ

ตนเองและผานการพิจารณาจาก

ผูบังคับบัญชาเพ่ือใชเปนแนวทางในการ

พัฒนาตนเองอยางเปนรูปธรรม 

๔. การปฐมนิเทศเพ่ือฟนฟูความรู

ความเขาใจแนวทางการปฏิบัติงาน

และละลายพฤติกรรม 

๑. ดําเนินการปฐมนิเทศอยางตอเนื่องทุกป 

โดยเนื้อหาครอบคลุมสาระสําคัญท่ีบุคลากร

สนับสนุนวิชาการ ท้ังในระดับภาพรวมและ

ในแตละสายงาน จําเปนตองรับทราบและ

เขาใจ 

๒. บุคลากรสนับสนุนวิชาการไดเขารับ 

การฝกอบรมตอป ไมนอยกวารอยละ ๙๐ 

ของบุคลากรสนับสนุนวิชาการท้ังหมด 

ชํานาญการพิเศษ / ชํานาญการ 

การพัฒนาทักษะการเปนนักวิจัย 

พ่ีเลี้ยง ๑ ครั้ง / ป 

บุคลากรสนับสนุนวิชาการท่ีมีตําแหนง 

ทางวิชาชีพทุกคน ไดเขารับการอบรม 

เชิงปฏิบัติการอยางตอเนื่องทุกป 

ปฏิบัติการ 

การขอตําแหนงทางวิชาชีพ 

๑ ครั้ง / ป 

บุคลากรสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย

บูรพามีตําแหนงทางวิชาชีพเพ่ิมข้ึน  

ไมนอยกวารอยละ ๕ ตอป 

 
 
 
 



๔๑ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

สวนท่ี ๕ 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีสําคัญ 

 
 เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรท่ีกําหนด เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดผลอยางเปนรูปธรรม มหาวิทยาลัยบูรพาจึงจําเปนตองใหความสําคัญกับการปรับปรุง แกไข และ
เสริมสรางปจจัยพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนา รวมท้ังสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 
๕.๑ ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนาในภาพรวม 
 

(๑) ควรมีการวิเคราะห ทบทวน และกําหนดสมรรถนะหลักในระดับมหาวิทยาลัยใหมีความเหมาะสม
กับบริบทของการพัฒนามหาวิทยาลัย  รวมท้ังกําหนดใหมีการประเมินสมรรถนะของบุคลากรในทุกระดับและ
ทุกสายงานท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชนตอการกําหนดแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพท่ีชัดเจน 

(๒) ควรมีการกําหนดกฎเกณฑและมาตรฐานการคัดเลือกบุคลากรใหมท่ีสามารถใชเปนแนวทาง
เดียวกันท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมท้ังบุคลากรสายคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

(๓) ควรมีการกําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 (๔) ควรมีการบูรณาการความรวมมือระหวางสวนงาน รวมท้ังการมอบหมายหนาท่ีและ 
ความรับผิดชอบใหแกสวนงานในการพัฒนาบุคลากรในดานตาง ๆ ตามความเชี่ยวชาญของสวนงานนั้น ๆ 
 (๕) ควรมีการกําหนดโครงสราง สายการบังคับบัญชา ขอบเขตอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบ 
ท่ีสามารถใชเปนมาตรฐานอางอิงไดท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมท้ังในระดับมหาวิทยาลัย สวนงาน 
หนวยงาน (กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลควรมีการปรับโครงสรางและแนวทางการดําเนินงาน 
ใหเหมาะสมกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย) 
 (๖) ควรมีการปรับปรุงแกไขขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือแนวปฏิบัติตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ใหมี 
ความเหมาะสมกับการรองรับการพัฒนา ท้ังในชวงเวลาปจจุบันและอนาคต 
 (๗) ควรมีการสรางและพัฒนาฐานขอมูลบุคลากรและขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 (๘) ควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ใหครอบคลุมในทุกดานท่ีจําเปนหรือเพ่ือรองรับการพัฒนาในอนาคต 
 (๙) ควรมีการจัดทําแผนอัตรากําลังท่ีชัดเจน เพ่ือประโยชนในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 (๑๐) ควรมีการกําหนดและบังคับใชมาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรในแตละระดับและแตละ
ตําแหนงอยางจริงจัง 
 
๕.๒ ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนาผูบริหาร 
 
 (๑) ควรมีการกําหนดแนวทางการคัดเลือกหรือพัฒนาผูบริหารรุนใหมใหมีมาตรฐานสูง ท้ังทางดาน
ความรูและทักษะทางการบริหาร ทางดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ และความพรอมดาน
สุขภาพจิตเพ่ือการเปนนักบริหารท่ีดี รวมท้ังศึกษาและกําหนดระบบหรือกลไกการใหคําปรึกษาสําหรับ 
นักบริหารรุนใหม (Mentor) 



๔๒ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

(๒) ควรมีการวิเคราะหและกําหนดเกณฑมาตรฐานในการปฏิบัติงานสําหรับผูดํารงตําแหนงบริหาร 
ในทุกระดับใหมีความชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน 

(๓) ควรมีการกําหนดคาความคาดหวังและตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับผูบริหารในแตละ
ระดับอยางชัดเจนโดยพิจารณาจากยุทธศาสตรการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนหลัก  

(๔) ควรมีการกําหนดหลักสูตรการฝกอบรมสําหรับผูบริหารทุกระดับท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน  
โดยผูบริหารทุกระดับตองเขารับการฝกอบรมอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 
 
๕.๓ ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนาคณาจารย 
 
 (๑) ควรมีการกําหนดแนวทางและมาตรฐานการคัดเลือกอาจารยใหมท่ีชัดเจนและเปนมาตรฐาน
เดียวกันในทุกสวนงาน เชน ทักษะทางภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาท่ีสาม ศักยภาพในการทําวิจัย  
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก รวมท้ังการตรวจสอบความถูกตองของคุณวุฒิ ประวัติในเชิงจรรยาบรรณ และ
สุขภาพจิต เปนตน 
 (๒) ควรมีการปรับปรุงระบบการเขาสูตําแหนงทางวิชาการใหมีความคลองตัว รวดเร็ว และมีมาตรฐาน
ในระดับสากล 
 (๓) ควรมีระบบและกลไกรองรับการจางคณาจารยชาวตางชาติหรือคณาจารยพิเศษท่ีมีความ
เชี่ยวชาญ หรือการรองรับการขอตําแหนงทางวิชาการและคาตอบแทนตําแหนงทางวิชาการสําหรับคณาจารย
ชาวตางชาติ 
 (๔) ควรมีการกําหนดมาตรฐานภาระงานของคณาจารยท่ีชัดเจนและสามารถใชไดจริงในทางปฏิบัติ 
ควบคูกับการกําหนดอัตราการจายคาตอบแทนการสอน เพ่ือปองกันปญหาคณาจารยมุงเนนแตการสอนโดยไม
ทําวิจัย 
 (๕) ควรมีการกําหนดการตอสัญญาจางโดยพิจารณาจากตําแหนงทางวิชาการ ท้ังนี้ใหครอบคลุมถึง
คณาจารยท่ีเขาปฏิบัติงานกอนท่ีจะมีการประกาศใชดวย โดยพิจารณาหลักกฎหมาย และกรณีศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ประกอบ 
 (๖) ควรมีการจัดตั้งศูนยบมเพาะนักวิจัยในระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางคณาจารยและนักวิจัย รวมท้ังเพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการวิจัยและบริการวิชาการ 
ผานระบบการใหคําปรึกษา (Mentor) 
 (๗) ควรมีการศึกษาวิเคราะหและกําหนดระบบหรือกลไกในการจัดระดับทักษะทางสอนของ
คณาจารยเพ่ือใชเปนแนวทางการพัฒนาทักษะการสอนของคณาจารยในอนาคต 
 
๕.๔ ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนาบุคลากรสนับสนุนวิชาการ 
 

(๑) ควรมีการกําหนดแนวทางและมาตรฐานการคัดเลือกบุคลากรใหมท่ีชัดเจนและเปนมาตรฐาน
เดียวกันในทุกสวนงาน เชน ทักษะทางภาษาอังกฤษ ความพรอมในการปฏิบัติงาน ประวัติในเชิงจรรยาบรรณ 
และสุขภาพจิต เปนตน 

(๒) ควรมีการจัดทําโครงสรางการบริหารและเสนทางความกาวหนาในตําแหนง/สายอาชีพท่ีเปน
มาตรฐานเดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย ซ่ึงหมายรวมถึงตําแหนงบริหารดวย 



๔๓ 

เอกสารปกปด สําหรับผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเทานั้น  หามเผยแพรแกผูไมเก่ียวของ 

 (๓) ควรมีการกําหนดสัดสวนอัตรากําลังท่ีเหมาะสมกับโครงสรางการดําเนินงานและความจําเปน และ
ตองมีการบังคับใชกรอบอัตรากําลังอยางจริงจัง 

(๔) ควรจัดฝกอบรมท้ังในเชิงความรูและทักษะ เพ่ือยกระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน รวมท้ังศึกษา

และกําหนดระบบหรือกลไกการใหคําปรึกษา (Mentor) สําหรับผูปฏิบัติงานในทุกระดับ 
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