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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ทรัพยากรพื้นฐานของการบริหารงานซึ่งได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการหรือเทคนิคทางการ
บริ หารนั้ น “คน”เป็ นทรั พยากรอั นทรงคุ ณค่ าที่ สุ ดขององค์ กร การมี ทรั พยากรมากเท่ าใดไม่ สํ าคั ญเท่ ากั บมี
ความสามารถในการบริหาร การจัดการทรัพยากรแรงงาน และคุณภาพของคน (วรากรณ์ สามโกเศศ. 2542 : 6)
ด้วยเหตุที่ “คน”นอกจากจะเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในการบริหารงานแล้ว “คน”ยังมีบทบาทสําคัญในการ
บริหารงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการบริหารงาน ทั้งด้านการวางแผน การจัดองค์กร การจัดการเกี่ยวกับ
บุคคล การประสานงาน และการควบคุมงาน ปัจจุบันเป็นยุดที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว ทั้งใน
ระดับประเทศ และระดับโลก ดังนั้น“คน”จึงถือเป็นต้นทุนสําคัญที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในการประกอบการ
ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ทุกหน่วยงานหันกลับมามอง และให้ความสําคัญกับการพัฒนาต้นทุน
ดังกล่าวให้มีความพร้อมและทันสมัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อการทํางานได้อย่างรวดเร็วทัน
กาลอยู่เสมอ ทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานทุก
ประเภท ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงถูกกําหนดให้เป็นนโยบายที่มีความสําคัญและจัดเป็นยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นองค์กรต่างๆจึงควรเห็นความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นลําดับแรก
เนื่องจากเป็นกระบวนการที่จะเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความชํานาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทั้งหมดในองค์กร
แนวคิดของการบริหารจัดการสมัยใหม่ในภาคเอกชนนั้นได้ให้ความสําคัญกับการจัดการทุนมนุษย์(Human
Capital Management) เป็นอย่างมากโดยการจัดการทุนมนุษย์เป็นแนวคิดที่พัฒนามาจากการบริหารงานบุคคล

2:
(Personal Administration) และพัฒนาต่อมาเป็นการจัดการงานบุคคล (Personal Management) จนมาถึงการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) และปัจจุบันได้พัฒนาแนวความคิดไปสู่การจัดการทุน
มนุษย์ (Human Capital Management) ซึ่งถ้าองค์กรใดมีการบริหารจัดการทุนมนุษย์ที่ดีกว่าย่อมที่จะทําให้องค์กร
นั้นมีขีดความสามารถในการแข่งขันได้ที่สูงกว่า กระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการสมัยใหม่ตามแนวคิดของ David P.
Norton และ Robert S. Kaplan ที่เสนอมุมมองที่เกี่ยวกับสินทรัพย์สินที่สัมผัสไม่ได้ในหนังสือ Strategy Maps (David
P. Norton, Robert S. Kaplan, Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes (
Harvard Business School Press, 2004) ได้ให้ความสําคัญกับทุนในรูปแบบใหม่ขององค์กร เช่น ทุนทางองค์กร
(Organization Capital) ทุนทางสารสนเทศ (Information Capital) และทุนมนุษย์(Human Capital) เป็นต้น เน้นการ
ให้ความสําคัญกับการจัดการในเรื่องของทุนมนุษย์ ที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการบริหารคน โดยแกนหลักของ
การบริหารจัดการคนนั้นจะประกอบไปด้วย ความสามารถ (Competency) ผลงาน (Performance) คุณธรรม (Merit)
และคุณภาพชีวิต (Work life quality) ซึ่งปัจจุบันนี้องค์กรต่างๆ จะให้ความสนใจกับความสามารถของบุคคลที่จะทําให้
หน่วยงาน มีศักยภาพในการแข่งขันกับ หน่วย งานอื่นๆ
ในกระแสโลกาภิวัตน์ ทําให้เกิดการพัฒนาระบบการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสารสนเทศ
อย่างรวดเร็ว ทุกองค์กรจึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลอยู่เสมอซึ่งจะเป็น
การพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กรให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ แม้แต่ในการบริหารงานภาครัฐ โดยเฉพาะ
การบริห ารทรั พยากรบุ คคลแนวใหม่ ในระบบข้ า ราชการพลเรือน จึงมี เ ป้า หมายสู งสุ ดเพื่ อให้ ผู้ ป ฏิบั ติ งาน
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนสูงสุด ตามนัยของระเบียบ กฎหมาย ที่สําคัญ ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ.2545 โดยที่มาตรา 3/1 ได้
บัญญัติให้การบริหารราชการและการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
รวมทั้งให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ําเสมอ
(2) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ.2551-พ.ศ.2555 ได้ระบุในยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้
องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถ ในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม
เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ โดยปรับปรุงขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐ ให้สามารถเพิ่มผลิตภาพและพัฒนาขีดความสามารถให้มีความเป็นมืออาชีพ และ กําหนดให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับมีหน้าที่ในการพัฒนาตนเองตามขีดสมรรถนะที่กําหนดไว้ โดยจัดให้มีระบบการ
เรียนรู้และพัฒนาแบบใหม่ มุ่งเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและกรณีศึกษามากกว่าการบรรยายในชั้นเรียน
และพยายามปรับให้ตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคลมากขึ้น รวมถึงการจัดให้มีระบบการให้คําแนะนํา
(Coaching)/ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การจัดทําคู่มือการทํางานเพื่อ
สามารถปฏิบัติงานราชการได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งจัดให้มีการเตรียมแผนสร้างบุคลากรทดแทน
(Succession Plan) ในหน่วยงานราชการ และปรับปรุงระบบการประเมินผลบุคคลในวงราชการให้เกิดความ
โปร่งใสเป็นที่ยอมรับ
(3) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้มีผล
บังคับใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดให้การบริหารราชการบรรลุเป้าหมาย 7 ประการ ได้แก่
1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
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4) ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5) ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ
6) ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก
7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ด้วยเหตุนี้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ จึงต้องเป็นระบบที่สร้างความคล่องตัวให้กับ
ผู้บริหารไม่ติดยึดอยู่กับกฎระเบียบ และต้องเป็นระบบที่เกื้อหนุนต่อการทํางานเชิงยุทธศาสตร์ ช่วยให้ส่วน
ราชการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ขณะเดียวกันจะต้องเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรม และ
ทําให้ข้าราชการมีความพึงพอใจ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
จากแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐที่กล่าวมาข้างต้นทําให้องค์กรจําเป็น ที่จะต้อง
ปรับกระบวนการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีความเข้มแข็งเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของระบบในปัจจุบัน โดยเฉพาะการเน้นให้ทุกภาคส่วนมียุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเป็นของตนเอง อย่างไรก็ตามในการดําเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถึงแม้จะมีแผนงาน/
โครงการที่ ดี เ พี ย งใด แต่ ถ้า หากบุ ค ลากรแต่ ล ะคนไม่ ส นใจ ที่ จ ะพั ฒ นาและสร้ า งเสริ ม ตนเองให้ มี ความรู้
ความสามารถมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ว ความพยายาม ในการที่จะพัฒนา “คน” หรือทุนมนุษย์ให้เป็น
ทรัพยากรอันทรงคุณค่าขององค์กรคงไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจําเป็น
จะต้องมีกลไกที่สําคัญ ประกอบด้วย ระบบการบริหารจัดการ และ บุคคล ทั้งสองอย่างนี้จะต้องพัฒนาควบคู่
กันไป เปรียบเสมือนสมอง กับหัวใจ ที่ต้องมีความพร้อมสมบูรณ์แข็งแรงทั้งสองส่วน จึงจะทําให้การดําเนินชีวิต
มีความสุข เพราะถ้าหากมีระบบการบริหารจัดการที่ดี แต่บุคลากรไร้ซึ่งประสิทธิภาพ องค์กรก็ขับเคลื่อนไม่ได้
เช่นเดียวกันถ้าหากบุคลากรมีความสามารถแต่ขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี องค์กรจะก้าวเดินไปอย่าง
เชื่องช้า และตามไม่ทันองค์กรอื่น ดังนั้ นบุคลากรทุกคนจะต้องให้ ความร่ว มมือและสนับ สนุน ให้การพั ฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้วยการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสั่งสมประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ซึ่งนอกจากจะ
ได้ประโยชน์กับตนเองแล้ว ยังเชื่อมโยงส่งผลให้กับองค์กร ปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นโลกาภิวัตน์
เพราะอิทธิพลของเทคโนโลยีสมัยใหม่ผลักดันให้กลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีระบบเศรษฐกิจแบบเสรี และ
กระแสประชาธิปไตยอย่างกว้างขวาง ทําให้หลายประเทศจําเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ในส่ วนของเศรษฐกิ จ สั งคม และการเมื อง เพื่ อคงสถานภาพของการพั ฒนาประเทศของตน ดั งนั้ นระบบ
ราชการซึ่งถือว่าเป็นกลไกที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ จึงมิอาจมองข้ามต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ได้ และจํา เป็น ต้ องมี การปรับ ตั ว เนื่ องจากระบบราชการที่ มีป ระสิ ทธิ ภาพย่อมนํา ประเทศไปสู่การพั ฒ นา
โดยเฉพาะระบบราชการของประเทศไทยยังไม่สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นกลไกที่สําคัญใน
การนําไปสู่การพัฒนาประเทศได้ โดยจากการศึกษาพบว่าระบบราชการไทยประสบปัญหาใหญ่ 3 ประการ
กล่ า วคื อ ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ กฎหมายและระเบี ย บวิ ธี ในการปฏิ บั ติ ง าน ปั ญ หาของการดํ า เนิ น งานของ
หน่ ว ยงาน และปั ญ หาในด้ า นของการบริ ห ารงานบุ ค คล เนื่ องจากการบริ ห ารงานบุ คคลไม่ ส ามารถสร้ า ง
คุณธรรมและความสามารถ ให้กับข้าราชการในการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ รวมทั้งยังไม่
สามารถสร้างแรงจูงใจต่อข้าราชการที่มีความสามารถให้อยู่ในระบบราชการต่อไป (วรเดช จันทรศร, 2534)
นอกจากนี้ยังพบว่า ข้าราชการบางส่วนยังไม่มีความสามารถในการผลักดันประเทศไปสู่การพัฒนาประเทศได้
กล่าวคือ ขาดความรู้ ความสามารถในการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพ มีพฤติกรรมในการทํางานที่เฉื่อยชา
ละเลย และเพิกเฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง (สํานักงาน ก.พ.,2547) ดังนั้นในปัจจุบันภาครัฐจึงได้
พยายามที่ นํ า เสนอแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาของระบบราชการ โดยเสนอนโยบายการปฏิ รู ป ระบบราชการ
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(พ.ศ.2544 - พ.ศ.2546) เพื่อให้ระบบราชการมีประสิทธิภาพมากขึ้น และได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่5 ปี พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ.2545 ซึ่งกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้ยังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการในระบบราชการ ไม่ว่าจะเป็น
โครงสร้ า ง กระบวนการ และพฤติ ก รรม รวมทั้ ง วั ฒ นธรรมขององค์ ก ร โดยรั ฐ บาลได้ ม อบหมายให้
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(กพร.) กําหนดวิสัยทัศน์ใหม่ของการพัฒนาระบบราชการในช่วงระยะปี
พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550และในช่วงระยะปี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555 โดยรัฐบาลมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
ระบบราชการไทยให้เป็นเลิศ สามารถรองรับการพั ฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ โดยยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และประโยชน์สุขของประชาชน
ในประเด็นของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนั้นมีความสําคัญยิ่ง ดังนั้นการพิจารณาปรับเปลี่ยน
สมรรถนะของข้าราชการไทยถือเป็นหนึ่งในเป้าประสงค์หลักในการพัฒนาระบบราชการของรัฐบาลในปัจจุบัน
โดยในการพิจารณาสมรรถนะของข้าราชการ ประกอบด้วย ทักษะ คุณลักษณะของบุคคลในการบริหารงาน
ทั ศ นคติ และขวั ญ กํ า ลั ง ใจในการทํ า งานให้ เ หมาะสมสอดคล้ อ งกั บ กระแสการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง
สมรรถนะจัดเป็นคุณลักษณะต่างๆ ของบุคคลที่เป็นปัจจัยที่บ่งชี้ว่าบุคคลนั้นจะปฏิบัติงานได้โดดเด่นในงาน
หนึ่งๆ และจะช่วยส่งเสริมให้การทํางานของระบบราชการในภาพรวมประสบผลสําเร็จ (Fitt, 1992) อย่างไรก็
ตามแนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สมรรถนะของบุ ค ลากรกํ า ลั ง ได้ รั บ ความสนใจจากทั้ ง ในส่ ว นของภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะในส่วนของภาครัฐ สํานักงาน ก.พ.ภายใต้แผนแม่บทการปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐ
ได้นําเอาแนวคิดสมรรถนะ (Competency) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานบุคคล (สํานักงาน ก.พ., 2546)
เพื่อพัฒนาข้าราชการ ให้มีความสามารถในการทํางานเพื่อรองรับต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก
นโยบายการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลในปัจจุบัน โดยจะได้มีการพิจารณาถึงสมรรถนะของข้าราชการใน
ทุกระดับ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคหลังการปฏิรูประบบราชการ
ในส่วนของภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับการสถาปนา
ขึ้นในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 โดยรวม วิทยาเขต
ต่าง ๆของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มากกว่า 35 วิทยาเขตทั่วประเทศ และเมื่อมีการปรับเปลี่ยนสถานภาพ
จาก สถาบั น มาเป็ น มหาวิ ทยาลั ย ในปี พ.ศ. 2548 ก็ ได้ มี การรวมกลุ่ มวิ ทยาเขตในสั งกั ด แยกออกเป็ น 9
มหาวิทยาลัย และหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่แยกอิสระออกมา ก็คือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วยวิทยาเขตเดิม 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาเขตเทเวศร์ วิทยา
เขตโชติเวช วิทยาเขตพณิชยการพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และวิทยาเขตพระนครเหนือ ยึดมั่น
หลักการในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแบ่ง
การจัดการเรียนการสอน ออกเป็น 9 คณะ ได้แก่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
ศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยมี
พันธกิจในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม การบริการที่สามารถถ่ายทอด
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ การให้บริการงานวิชาการและการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการมี
อาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน และการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีคณะ หน่วยงาน และสํานักงานต่างๆ 13 หน่วยงาน
จํานวนหลักสูตรทั้งหมด 90 หลักสูตร จํานวนนักศึกษาทุกระดับรวม 11,744 คน และมีบุคลากรทั้งข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัยจํานวน 736 คน (สถาบันอุดมศึกษาไทย,ตุลาคม,2553)ซึ่งสามารถจําแนกได้เป็นสายบริหาร
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สายวิชาการ และสายงานสนับสนุน ดําเนินภารกิจในการจัดการอุดมศึกษาเพื่อผลิตกําลังคน ตอบสนองความ
ต้องการแรงงานของภาคประกอบการ และด้วยแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้บริบทของการเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของทุกฝ่าย ทั้งในหลักการและแนวทางในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งถือเป็นหัวใจขององค์กร เป็นสินทรัพย์ที่ทรงประสิทธิภาพ และมีคุณค่าสําหรับการ
อุ ด มศึ ก ษาไทยอย่ า งแท้ จ ริ ง และยั่ ง ยื น จึ ง เห็ น ควรนํ า ระบบการพั ฒ นาสมรรถนะมาประยุ ก ต์ ใ ช้ โดยใช้
กระบวนการศึกษาวิจัยที่มุ่งศึกษาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามฐาน
สมรรถนะเพื่อสร้ างเสริมสมรรถนะของบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ มีคุณลั กษณะเชิ งพฤติ กรรมของบุ คคล
ทัศนคติ และขวัญกําลังใจในการทํางานที่เหมาะสม สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และภาระงาน
ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลพระนคร ซึ่งระบบสมรรถนะนี้ จะเป็นกลไกที่สํา คัญยิ่ งในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มีประสิทธิภาพและเอื้อประโยชน์ต่อภาค
การศึกษาโดยรวมของประเทศไทย

คําถามการวิจัย
(1) บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร ควรมี ส มรรถนะหลั ก (Core
Competency) สมรรถนะเฉพาะงาน (Function Competency) และสมรรถนะทางการบริหาร (Managerial
Competency) ในด้านใดบ้าง
(2) พฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จําแนก
ตามระดับ กลุ่มงาน ควรมีพฤติกรรมบ่งชี้ในระดับใด
(3) ระบบการประเมินสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งเป็นกลไก
ในการศึกษาการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทด้านการจัดการอุดมศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ควรมีรูปแบบอย่างไร

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การศึกษาวิจัยการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มี
วัตถุประสงค์ดังนี้
1. สร้ า งความตระหนั ก ความรู้ ความเข้ าใจให้กับ ผู้ บ ริ ห ารและผู้ เ กี่ ย วข้ องในการพั ฒ นาระบบ
สมรรถนะของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2. เพื่อออกแบบสมรรถนะของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3. เพื่อพัฒนาพฤติกรรมบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินสมรรถนะของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
4. เพื่อพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5.
เพื่อสร้างความเข้าใจระบบและแนวทางการประเมินสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1.3 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้บรูณาการแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะและการบริหารการอุดมศึกษา โดยมีแนวคิดและ
ทฤษฎีที่นํามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ
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1.แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะของDavid McClelland (Testing for Competence Rather than
for Intelligence, 1973)
2. แนวคิดสมรรถนะของราชการพลเรือนไทย (สํานักงาน กพ.2548)
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ.2551-2555
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552-2556
5. การออกแบบขีดความสามารถ (Spencer and Spencer. 1993:93-113)
6. การประเมินความต้องการจําเป็น (Needs Assessment) (Altschuld, J.W. and Witkin, B.R.,)

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย(Research Framework)

7:
ขอบเขตของการวิจัย
1.ขอบเขตของเนื้อหา
(1) เป็นการศึกษาการพัฒนาระบบสมรรถนะเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล สังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะของบุคลากร
(2) การศึกษาวิจัยจะครอบคลุมเนื้อหา ดังนี้
1) สมรรถนะหลักของบุคลากร ในด้านความสามารถหลัก ที่มีความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อให้การนํา
นโยบายสู่การปฏิบัติมีความสัมฤทธิ์ผล บรรลุผลตามเป้าประสงค์ขององค์กร
2) สมรรถนะเฉพาะงานของบุคลากร ในด้านการปฏิบัติงานเฉพาะตําแหน่งหน้าที่ เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปตามภาระงาน มีความสําเร็จตามภาระงาน แผนงาน/โครงการ อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สมรรถนะทางการบริหารของบุคลากรในตําแหน่งงานบริหาร ในด้านความสามารถ
ทางการบริหาร ที่มีความสอดคล้องกับภาระงานในตําแหน่งหน้าที่ เพื่อให้การบริหารจัดการงาน และการ นํา
นโยบายสู่การปฏิบัติมีความสัมฤทธิ์ผล บรรลุผลตามเป้าประสงค์ขององค์กร
4) พฤติกรรมบ่งชี้ของบุคคลจําแนกตามตําแหน่งงานและระดับการบริหาร เพื่อให้บุคคล
มีพฤติกรรมในระดับที่พึงมี ซึ่งจะทําให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงาน
และระดับการบริหาร
5) เกณฑ์การประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคคลจําแนกตามตําแหน่งงานและ
ระดับการบริหาร ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องในระดับที่บุคคลพึงมี ซึ่งจะทําให้ทราบถึงระดับสมรรถนะ
ของบุคคลผู้รับการประเมินสมรรถนะเกี่ยวกับสมรรถนะที่มีอยู่จริงกับระดับสมรรถนะที่องค์กรคาดหวัง (Gap
Analysis)

2.แหล่งข้อมูล
2.1 สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ
สมรรถนะของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมชี้แจงเพื่อ
รับทราบนโยบาย แนวปฏิบัติและแผนการดําเนินงานการพัฒนาระบบสมรรถนะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร จํานวน 30 ท่าน
กลุ่มที่ 2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการ
บริ ห ารงานบุ คคล ในระดั บ กอง/คณะ/สํ า นั ก จํ า แนกตามสายงานบริ ห าร สายงานวิ ช าการ และสายงาน
สนับสนุน เพื่อสร้างเสริม ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสมรรถนะ และเป็นผู้ประสานงานในการพัฒนา
ระบบสมรรถนะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวน 150 ท่าน
2.2 ออกแบบสมรรถนะของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กลุ่มที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสําหรับกลุ่ม
สนทนาเพื่อออกแบบสมรรถนะของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวน 15 ท่าน
กลุ่มที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสําหรับสัมภาษณ์
เพื่อออกแบบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา จํานวน 15 ท่าน
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กลุ่มที่ 3 ผู้ทรงคุณวุฒิสําหรับตรวจสอบความถูกต้องของต้นแบบสมรรถนะของบุคลากร
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวน 15 ท่าน
2.3 พัฒนาพฤติกรรมบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินสมรรถนะของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร
กลุ่มที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสําหรับกลุ่ม
สนทนาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวน 9
ท่าน
กลุ่มที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสําหรับกลุ่ม
สนทนาเพื่อพัฒนาเกณฑ์การประเมินสมรรถนะของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวน
9 ท่าน
2.4 พัฒนาระบบประเมินสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กลุ่มที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสําหรับกลุ่ม
สนทนาเพื่อพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จํานวน 9
ท่าน
กลุ่มที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการสัมมนา
ประชาพิจารณ์ระบบการประเมินสมรรถนะ จํานวน 30 ท่าน
2.5 เพื่อสร้ างความเข้ าใจระบบและแนวทางการประเมิน สมรรถนะบุ คลากรของมหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมชี้แจงเพื่อ
รับทราบระบบและแนวทางการประเมินสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จํานวน 30 ท่าน
กลุ่มที่ 2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการ
บริ ห ารงานบุ คคล ในระดั บ กอง/คณะ/สํ า นั ก จํ า แนกตามสายงานบริ ห าร สายงานวิ ช าการ และสายงาน
สนับสนุน เพื่อรับทราบระบบและแนวทางการประเมินสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร จํานวน 150 ท่าน

3.ตัวแปรที่ศึกษา คือ
(1) สมรรถนะของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้แก่ ความสามารถ
ของบุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งงานและระดับการบริหาร ในด้านความสามารถหลัก (Core Competency)
ความสามารถเฉพาะงาน (Functional Competency) และความสามารถทางการบริ หาร (Managerial
Competency)
(2) พฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะและเกณฑ์การประเมินสมรรถนะของบุคคล สังกัดมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จําแนกตามตําแหน่งงานและระดับการบริหาร ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
ในระดับสมรรถนะที่บุคคลพึงมี
(3) ระบบการประเมินสมรรถนะของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะของบุคลากรที่เป็นจริง เพื่อการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้บุคลากร สังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีสมรรถนะในระดับที่คาดหวังตามระดับและตําแหน่งงาน

9:
นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย
สมรรถนะ(Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคคล ทัศนคติ และขวัญกําลังใจในการ
ทํางานที่เหมาะสม สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และภาระงานขององค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยที่บ่งชี้ว่า
บุคคลนั้นจะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต้นแบบสมรรถนะ(Competency Model) หมายถึงองค์ประกอบของความสามารถที่ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การทํางานของบุคคลในองค์กรให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก (Core Competency)
สมรรถนะเฉพาะงาน (Functional Competency) และสมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency)
สมรรถนะหลั ก (Core Competency) หมายถึ งคุ ณลั กษณะเชิ งพฤติ กรรมของบุ คคล เกี่ ยวกั บ
ความสามารถหลักที่พึงมี เพื่อใช้คุณลักษณะด้านความสามารถหลักในปฏิบัติงานให้องค์กรประสบความสําเร็จ ตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และภาระงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สมรรถนะเฉพาะงาน (Functional Competency) หมายถึงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคคล เกี่ยวกับ
ความสามารถเฉพาะตํ าแหน่งงาน เพื่อใช้คุณลั กษณะด้ านความสามารถเฉพาะงานในปฏิบัติ งานตามระดับและ
ตําแหน่งงาน ทั้งด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ และการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้สําเร็จมีประสิทธิผล
สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) หมายถึงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคคล
เกี่ยวกับความสามารถทางการบริหาร ที่พึงมีในตําแหน่งงานบริหาร เพื่อใช้คุณลักษณะด้านความสามารถทางการ
บริหาร ในการบริหารจัดการงานตามระดับและตําแหน่งงาน ให้ประสบความสําเร็จ
ระบบการประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment System) หมายถึง รูปแบบ กระบวนการ
ขั้นตอน วิธีการในการประเมินสมรรถนะของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อศึกษา
ระดับสมรรถนะของบุคลากรที่เป็นจริง เพื่อการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีสมรรถนะในระดับที่คาดหวังตามระดับและตําแหน่งงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
(1) ได้ต้นแบบสมรรถนะของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบด้วย
สมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะงาน และสมรรถนะทางการบริหาร ทั้งด้านการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ และการ
บริหารจัดการอุดมศึกษา ให้สําเร็จตามแผนงาน/โครงการ ที่มีความสอดคล้องและตอบสนองต่อ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(2) ได้รับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง ด้านสมรรถนะของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ที่เป็นจริง และสมรรถนะที่ต้องได้รับการพัฒนา
(3) ได้ระบบการประเมินสมรรถนะของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเป็น
กลไกในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสมรรถนะเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครเป็นการวิจัยเพื่อสร้างระบบการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร โดยผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก คือ

10:
ขั้นตอนที่ 1 สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้บริหาร บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาระบบสมรรถนะและแนวทางการประเมินสมรรถนะของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
ขั้นตอนที่2 การออกแบบสมรรถนะของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาพฤติกรรมบ่งชี้และพัฒนาเกณฑ์การประเมินสมรรถนะของบุคลากร สังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขันตอน
1.เสริ มสร้ างความรู้ ความ
เข้ าใจระบบ และการประเมิน
สมรรถนะ
•
•

Kick-off(step 1)
Communications (step 1)

•

Disseminations(step 5)

2.การออกแบบสมรรถนะ

วิธีดาํ เนินการ/กิจกรรม

• ประชุมชี 4แจง
• สัมมนา
• Work Shop
-ศึกษาวิจยั การออกแบบสมรรถนะ
1.
2.
3.

Core Competency
Functional Competency
Managerial Competency

ผลทีได้รับ
-คณะผู้บริ หาร และผู้เกี=ยวข้ อง มีความ
เข้ าใจในระบบสมรรถนะ
-บุคลากรผู้รับการประเมินสายงานวิชาการ/
สายงานสนับสนุน เข้ าใจระบบสมรรถนะ
-ผู้รับการประเมินมีความเข้ าใจระบบการ
ประเมินสมรรถนะ

-ต้ นแบบสมรรถนะของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

(RMUTP Competency Model)

3.การพัฒนาพฤติกรรม
บ่งชี 4และพัฒนาเกณฑ์การ
ประเมินสมรรถนะ

-ศึกษาวิจยั พฤติกรรมบ่งชี 4สมรรถนะและ
การพัฒนาเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ
จําแนกตามตําแหน่งงาน/กลุม่ งาน

-Competency Profile
-Competency Dictionary

4.การพัฒนาระบบการ
ประเมินสมรรถนะ

-ศึกษาวิจยั การพัฒนาระบบการประเมิน
สมรรถนะของมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

-คูม่ ือการประเมินสมรรถนะ
-แบบประเมินสมรรถนะ

11:
ขั้นตอน

กิจกรรม

1. สร้างความตระหนัก ความรู้
ความเข้าใจ ในระบบการพัฒนา
สมรรถนะ และแนวทางการ
ประเมินสมรรถนะ

• นําเสนอนโยบายการพัฒนาระบบสมรรถนะ
• ทบทวนเอกสาร ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
• ประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบสมรรถนะ จําแนก
ตามกลุม่ งาน/สายงาน
• สรุปผลการดําเนินงาน

2. ออกแบบสมรรถนะ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

3. พัฒนาตัวชี้วัด และเกณฑ์การ
ประเมินสมรรถนะ

4. พัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะ

•
•
•

5. สร้างความรู้ ความเข้าใจระบบ
และแนวทางการประเมินสมรรถนะ

•

จัดสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
สัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม
สรุปและพัฒนาต้นแบบสมรรถนะ
ตรวจสอบความถูกต้องของต้นแบบสมรรถนะ
สรุปผลการจัดทําต้นแบบสมรรถนะ มทร.พ
จําแนกสมรรถนะ/พฤติกรรมบ่งชี้รายสมรรถนะ
จัดสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจําแนกตามสมรรถนะ
วิเคราะห์เนื้อหา
สรุปพฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะและเกณฑ์การ
ประเมินสมรรถนะ
จัดทําร่างคู่มือการประเมินสมรรถนะ
จัดสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนาระบบการ
ประเมินสมรรถนะ
จัดสัมมนาประชาพิจารณ์ระบบการประเมิน
สมรรถนะ
สรุปผลการพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะ

• ประชุมชี้แจงระบบและแนวทางการประเมิน
สมรรถนะ
• สร้างเครือข่ายผู้ประสานงานระบบการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
• สรุปผลการเผยแพร่และพัฒนาเครือข่ายผู้
ประสานงานระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลา
กลุ่ม 1 5 ม.ค. 54*
กลุ่ม 2 15 มี.ค. 54*
กลุ่ม 3 29 มี.ค. 54*
*อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม

ม.ค. 54 –ก.พ. 54*
*อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม

ก.พ.54- เม.ย.54*
*อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม

เม.ย. 54-ก.ค.54*
*อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม

กลุ่ม 1 25 ส.ค.54*
กลุ่ม 2 27 ส.ค. 54*
กลุ่ม 3 29 ส.ค.54*
*อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ: กลุม่ เป้าหมาย จําแนกตามกลุ่มผูเ้ กี่ยวข้อง ดังนี้
กลุ่ม 1 ได้แก่ผู้บริหารระดับนโยบาย(คณะกรรมการกําหนดสมรรถนะและกํากับโครงการ)
กลุ่ม 2 ได้แก่ รองคณบดี/กอง/สํานัก ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา,ผู้เกี่ยวข้อง
กลุ่ม 3 ได้แก่ หัวหน้าสํานักงานคณบดี, หัวหน้างาน, เจ้าหน้าบุคลากร, ผู้เกี่ยวข้อง

