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1. บทนา
1.1 ความเป็นมา
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เดิมเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยมูลนิธิจุฬาภรณ์เป็นผู้ถือใบอนุญาต
จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษาครบ 4 รอบ ในปี พ.ศ. 2548 ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้ง
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2548 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นองค์นายกสภาสถาบัน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่
ได้รับการยกย่องและมีผลงานดีเด่นในระดับนานาชาติ ทรงมีพระวิสัยทัศน์ที่จะสร้างสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ให้
เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางการศึกษาโดยใช้การวิจัยนา และจะเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of
Excellence) ของเอเซียแปซิฟิกในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงสาหรับ
ประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคในสาขาที่มีความจาเป็นอย่างเร่งด่วน ให้มีความรอบรู้และสามารถถ่ายทอดความรู้
ออกเป็นรูปธรรม และนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศได้
ต่อมาในปี 2559 ได้จัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขึ้น เพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และการแพทย์ชั้นนาของภูมิภาคในการผลิตและพัฒนาบุคลากรชั้นสูง ทาการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
และนาผลการวิจั ย ไปประยุ กต์ใช้ เผยแพร่ ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่ งแวดล้ อม การแพทย์ การ
สาธารณสุข และให้บริการทางการแพทย์ เป็นศูนย์กลางความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งทางานประสานกับองค์การระหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมายสู งสุ ด คือ การนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้เพื่ อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
พ.ศ. 2559 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559 เล่มที่ 133 ตอนที่ 7 ก มีผลบังคับ
ใช้เมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เป็นส่วนงานหนึ่งในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ตามมาตรา 8 (3)
1.2 ข้อมูลพื้นฐาน
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ จึงได้ริเริ่มดาเนินการก่อตั้งสถาบันอุดมศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทางด้าน
วิ ท ยาศาสตร์ ม าครบ 1 ทศวรรษแล้ ว โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ วั น ที่ 28 ธั น วาคม พ.ศ. 2548 เป็ น ต้ น มา โดยมี ฐ านะเป็ น
มหาวิทยาลัยเอกชน ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาต และได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร
15 ชั้น มีพื้นที่ใช้ส อย 24,914 ตารางเมตร โดยมีงบลงทุน 700 ล้ านบาท และงบดาเนินการ 300 ล้ านบาท เพื่อ
ดาเนินการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 3 สาขาคือ
สาขาเคมีชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ และสาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือใน
การใช้สถานที่และห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานในมูลนิธิจุฬาภรณ์เช่นกัน
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1.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์

วิสัยทัศน์ และเอกลักษณ์
“Producing Leaders in Science and Technology”
สร้างผู้นาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พันธกิจ
1.จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพในสาขาที่เปิดดาเนินการ เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
2.ค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
3.บริการวิชาการแก่สังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศ
4.ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

อัตลักษณ์
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ วิจัยพัฒนา บูรณาการความรู้ มุ่งสู่สากล
C : Creativity
G : Good Leaders in Research
I : Integration & Internationalization
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1.4 โครงสร้างสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

คณะกรรมการประจาสถาบัน
คณะกรรมการชุดต่างๆ
อธิการบดี

รองอธิการบดี

รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี

สานักงานสถาบัน (ข้อ 6)

งานบริหารทั่วไป

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์

งานส่งเสริมวิชาการ

สาขาเคมีชีวภาพ

สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิจัย พัฒนาและบริการวิชาการ (ข้อ 6)

ศูนย์การเรียนรู้ (ข้อ 6)
งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งานวิจัยและพัฒนา

งานวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพ

งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
ทศ
งานบริการสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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1.5 ความสาคัญของการจัดทาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาทรัพยากรบุคลากร เป็นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติของ
บุคลากรในองค์กรให้มีพฤติกรรมการทางานที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และยังหมายถึงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในการทางาน การส่งเสริมการเรียนรู้ อันจะส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าต่อตนเอง และทาให้องค์กรก้าวหน้า มี
ประสิทธิภาพสูงสุด และได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในทุกวงการ ดังนั้น การวางแผนอัตรากาลังคนและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรจึงต้องทาอย่างเป็นระบบ ชัดเจน และระมัดระวัง เพราะเรื่องของทรัพยากรมนุษย์มี
ความละเอียดอ่อนและเกี่ยวโยงกับทุกระบบ ทุกโครงสร้างที่ยึดโยงกันเป็นองค์กรและความสั มพันธ์กับผลิตภาพ
ผลิตผลขององค์กร กรอบแนวคิดและเนื้อหาของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงต้องตระหนักถึง วิสัยทัศน์ (Vision)
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic) เป้าประสงค์ (Goal) แผนงาน (Action Plan) โครงสร้างองค์กร (Organization)
และการปรับตัวขององค์กรต่อสภาพภายนอกที่ปรับเปลี่ยนไปในอนาคต
งานบริหารทั่วไป สานักงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จึงได้เล็งเห็นความสาคัญของการมีแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร สาหรับใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรของสถาบันฯ มี
คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการดาเนินงานของสถาบันฯให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นการถ่ายทอดกลยุทธ์สู่โครงการ / ภารกิจพื้นฐานสนับสนุ น
ยุทธศาสตร์ / โครงการยุทธศาสตร์ ของสถาบันฯ ซึ่งจาเป็นต้องมีบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการที่
มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของสถาบัน
งานบริหารทั่วไป สานักงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จึงได้ให้คาจากัดความของแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ไว้ดังนี้
“แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร หมายถึง แนวทาง กลยุทธ์ หรือ ยุทธศาสตร์ของสถาบัน ฯ ในการ
พั ฒ นาบุ ค ลากรของสถาบั น ทั้ ง สายวิ ช าการและสายสนั บ สนุ น ตามสาขาวิ ช าชี พ เพื่ อ ธ ารงรั ก ษาบุ ค ลากรที่ มี
ประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กรตลอดไป”
การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ พิจารณาจากการพัฒนาคณาจารย์ประจาที่ได้รับการสนับสนุน / มีโอกาสเข้า
ร่วมการประชุมวิชาการ หรือนาเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน พิจารณาจากการที่บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาความรู้ และ
ทักษะในวิชาชีพ ได้แก่ การส่งบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาต่อ ไปอบรม สัมมนาหรือดูงาน และ การเข้ารับการ
ฝึกอบรมที่สถาบันจัดขึ้นเอง หรือที่หน่วยงานภายนอกจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากร จะเป็นส่วนช่วยสาคัญที่จะนาพาสถาบันไปสู่วิสัยทัศน์ที่กาหนด คือ ” Producing
leaders in Science and Technology” สร้างผู้นาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานบริหารทั่วไป สานักงาน
สถาบันจึงเสนอแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และให้ครอบคลุมถึงเป้าหมาย แนวทางการดาเนินกิจกรรม และ
กิจ กรรมเพื่อ พัฒ นาบุค ลากรของสถาบัน ข้อ มูล ที่ใช้ในการกาหนดแผนมาจากการรวบรวมและวิเ คราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรระยะ 2 ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) ของหน่วยงานต่างๆ ในสถาบัน
และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาให้บุคลากรของสถาบันสามารถสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้อง
กับแนวทางที่สถาบันต้องการ และเกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพตามสายงานที่ปฏิบัติหน้าที่
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2. วัตถุประสงค์
2.1 วางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2.2 เพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการบริหารจัดการกระบวนงานการพัฒนาได้อย่างมือ
อาชีพ

3. นโยบาย
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มีแนวนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ โดยกาหนดให้มี
กรอบอัตรากาลังที่ต้องการ การได้มาซึ่งกาลังคนที่ต้องการ แนวทางการทดแทนกาลังคนที่ขาดแคลน แนวทางการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพของก าลั ง คนที่ มี อ ยู่
และการใช้ ท รั พ ยากรบุ ค คลร่ ว มกั บ สถาบั น วิ จั ย จุ ฬ าภรณ์ ตลอดทั้ ง
ปัญหาที่เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลที่สาคัญ และแนวทางในการแก้ไขในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งกาหนดเป็นนโยบาย
ในการดาเนินงาน ดังนี้
3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร และกาหนดโครงสร้างด้านทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์
พันธกิจ และภารกิจหลักของสถาบัน ฯ ครอบคลุมด้านการวางแผนอัตรากาลัง การสรรหา คัดเลือก
บรรจุ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีการวางแผนการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว
3.2 ส่งเสริมให้คณาจารย์ประจาเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและนาเสนอผลงานวิชาการ และในส่วนของ
บุคลากรสายสนับสนุนควรให้เข้ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และดูงาน ทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน
3.3 ส่งเสริมให้คณาจารย์สร้างเครือข่ายระหว่างสาขาวิชา เพื่อสร้างความร่วมมือและพัฒนางานด้านวิชาการ
และด้านการเรียนการสอนในระยะยาว เช่น พัฒนาเทคนิควิธีการสอน เป็นต้น
3.4 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจหลัก ของ
ส่วนงาน และสถาบั น
3.5 พัฒนาระบบการประเมินภาระงานโดยจัดทาคาบรรยายลักษณะงาน (Job Description) คู่มือการปฏิบัติงาน
และจัดทาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) (เฉพาะบุคลากรสายสนับสนุน) ตลอดจนปรับแบบฟอร์มใน
การประเมินผลทดลองการปฎิบัติงานในส่วนของการประเมินการจ้างเป็นปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 6 เดือน
ทั้งนี้ สาหรับการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของคณาจารย์และพนักงานได้มีการปรับหลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง
การบรรจุแต่งตั้ง และการทาสัญญาจ้างพนักงาน ใหม่ เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ หลังจากที่สถาบันได้ออกเป็นหน่วยงานในกากับของรัฐภายใต้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตั้งแต่เดือนเมษายน
2559 เป็นต้นมา
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3.6 ให้ค วามส าคัญ กับ คุณ ภาพชีว ิต ของบุค ลากร เพื ่อ ท าให้เ กิด แรงจูง ใจ ในการปฏิบ ัติห น้า ที่ อ ย่า งมี
ประสิท ธิภ าพ และคุณ ภาพ โดยจัด ให้มีก ารศึก ษาความต้อ งการ และประเมิน ความพึงพอใจของ
เจ้าหน้าที่รวมทั้งมีการตอบสนองความต้องการของเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสม
3.7 สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างจิตสานึกและหลักจริยธรรมไว้ในหลักสูตรการสัมมนาและฝึกอบรม

4. การดาเนินงาน
4.1 การกาหนดกรอบอัตรากาลังที่ต้องการ
4.1.1 ในระยะเริ่มแรกสถาบันใช้ทรัพยากรบุคคลด้านวิชาการ/วิจัย ร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ตาม
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบัน ซึ่งอยู่ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ อย่างไรก็ตาม สถาบันได้
กาหนดอัตรากาลังตามกรอบอัตรากาลังของสถาบันในระยะ 5 ปี เริ่มจาก พ.ศ. 2560 – 2565
เพื่อเข้าสู่การบริหารจัดการในสถานภาพของหน่วยงานในกากับของรัฐ ภายใต้ “ราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์” สถาบันได้จัดทากรอบอัตรากาลังและแผนการบรรจุบุคลากรไว้จานวนรวมทั้งสิ้น
126 อัตรา โดยปีการศึกษา 2560 สถาบันได้กาหนดให้มีระบบและกลไกในการรับอาจารย์ใหม่
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งมาจากภายนอกโดยผ่านกระบวนการรับสมัคร/สรรหา บรรจุ
และแต่งตั้ง ประเมิน และพัฒนา นอกจากนี้ได้วางแผนการรับบุคลากรสายสนับสนุน จานวน
ทั้งสิ้น 20 อัตรา เป็นต้น
4.1.2 กาหนดภารกิจ หลัก ภารกิจรองของสถาบันให้ชัดเจนเพื่อวางอัตรากาลั งให้ เหมาะสมและ
พอเพียง
4.1.3 จัดทาคุณสมบัติทั่วไป คาบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และคุณสมบัติเฉพาะ
ตาแหน่ งของแต่ล ะตาแหน่ง และทาการวิเคราะห์ ภาระงานทั้งในระดับ หน่ว ย/งาน/สาขา/
สานัก/ศูนย์ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และทราบถึงปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ
4.1.4 พยายามหาแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อ
เกลี่ยอัตรากาลัง หรือเสริมอัตรากาลังในภาวะเร่งด่วน
4.2 การได้มาซึ่งกาลังคน
4.2.1 ขออนุมัติอัตรากาลังเพื่อคัดสรรบุคลากรเข้าบรรจุในตาแหน่งงานที่มีความจาเป็นต้องรับบุคลากร
4.2.2 กำหนดคุณสมบัตผิ ้ สู มัคร
4.2.3 กาหนดขั้นตอนการรับสมัคร การประกาศรับสมัคร การประกาศรายชื่อ ใบสมัคร
4.2.4 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก เพื่อกาหนดแนวทางในการคัดเลือก
4.2.5 จัดทาประกาศผลการพิจารณาผู้มีสิทธิ์ได้รับการสัมภาษณ์

7

4.2.6 คณะกรรมการสัมภาษณ์ดาเนินการสัมภาษณ์และคัดเลือกบุคคล
4.2.7 จัดทาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล
4.2.8 การบรรจุเข้าทางาน จัดให้มีแบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน/แบบรายงานตัวเริ่มปฏิบัติงานแบบคาขอ
ข้อมูลบุคลากร และคู่มือผู้ปฏิบัติงาน
4.3 แนวทางการทดแทนกาลังคนที่ขาดแคลน
4.3.1 ปรับระบบการทางานและเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
4.3.2 ประสานดาเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในการขออัตรากาลังมา
ช่วยงาน รวมทั้งการเปิดรับสมัครบุคลากรใหม่
4.3.3 การจัดจ้างหน่วยงานภายนอก (เอกชน) เข้ามาปฏิบัติงานเช่น งานทาความสะอาด งานรักษา
ความปลอดภัย งานดูแลสวน งานกาจัดปลวก และป้องกัน มด หนู แมลงสาบ และยุง เป็นต้น
4.3.4 ทาการวิเคราะห์ภาระงานทั้งในระดับกลุ่มงาน/ฝ่าย/บุคคล เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
ทราบถึงปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ
4.4 การพัฒนาศักยภาพของกาลังคนที่มีอยู่
4.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรไปศึกษา / อบรม / ดูงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
4.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดอบรมให้บุคลากร
4.4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดทา เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ผลงานบริการ
4.4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการขอตาแหน่งวิชาการ โดยได้จัดทา Flow ขั้นตอนการขอตาแหน่ง
วิชาการ ตามเอกสารแนบในภาคผนวก
4.4.5 จัดทาเกณฑ์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทุนในการเผยแพร่ผลงานด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม
4.4.6 ด าเนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในด้ า นการพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ ภ าษาอั ง กฤษในการ
ติด ต่อ สื่ อ สารได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพเพื่ อให้ ส อดคล้ อ งกั บการก้า วเข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน
4.4.7 ส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานต่างๆ ของสถาบันเพื่อให้สามารถนาความรู้จากการ
ปฏิบัติจริง จากการฝึกฝน และจากประสบการณ์ที่แอบแฝงอยู่ในตัวบุคคล มาใช้ให้เป็นประโยชน์
เพื่อการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนางาน
4.4.8 จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ สร้างทักษะด้านต่างๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน อย่าง
ต่อเนื่องและทั่วถึง
4.5 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่สาคัญของการบริหาร เพื่อติดตาม
ประเมินผลที่ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ไว้วางไว้
4.5.1 กาหนดให้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล เฉพาะบุคลากรสายสนับสนุน
4.5.2 กาหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนจัดทาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) เฉพาะบุคลากรสายสนับสนุน
4.5.3 กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 1 ครั้ง โดยเจ้าหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตาม KPI ที่ทุกคนได้กาหนด เสนอขอความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และชั้นเหนือขึ้นไป ตาม
แบบกรอกภาระงาน
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5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
หากมีการปฏิบัติตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตามประเมินผลและนาผล
การประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการดาเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรเป็นประจาทุกปี คาดว่าจะทาให้
บุคลากรของสถาบัน ได้รับการพัฒนาและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงาน
ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างสัมฤทธิ์ผล เป็นการสนับสนุนการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ
สถาบัน ให้พัฒนาก้าวหน้าตามแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้อย่างต่อเนื่อง
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ภาคผนวก
Flow การยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้เสนอขอตาแหน่งทางวิชาการ

แบบคาขอพร้อมเอกสารหลักฐาน
(กพว.01 กพว.01/1 และกพว.01/2)

เสนอไปที่ประธานสาขา โดยผ่านสารบรรณสาขา
(จะเริ่มนับ ณ วันที่ยื่นต่อประธานสาขา)

ส่วนส่งเสริมวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของผูย้ ื่นต้อง
ครบถ้วน (ข้อ 9) แล้วนาเสนอประธานสาขา

1. ประเมินคุณสมบัติ
1.1 มีระยะเวลาการปฏิบัติงานครบตามเกณฑ์
1.2 มีชั่วโมงการสอนประจารายวิชาใดวิชาหนึ่งที่กาหนดในหลักสูตรราชวิทยาลัย
2. ผลการสอน พิจารณาจาก
2.1 แผนการสอน
2.2 แบบประเมินการสอนเบื้องต้น (ปะเมินโดยผูเ้ รียน)
2.3 เอกสารประกอบการสอน (ผศ.) เอกสารคาสอน (รศ.) เอกสารหรือสื่อการสอน (ศ) 1 รายวิชา
2.4 เอกสาร หลักฐานอื่นๆที่ต้องการแสดงเพิ่ม
คณะกรรมการวิชาการประจาส่วนงาน
คณะอนุกรรมการประเมินการสอน
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งวิชาการ (ก.พ.ว.)
สภาราชวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

พิจารณาเอกสารหลักฐาน/ตรวจคุณสมบัติ/หลักฐานต่างๆ
สถาบันฯ พิจารณารายชื่อ แล้วนาเสนอเลขาธิการลงนามแต่งตั้ง
สาหรับเกณฑ์การประเมินตามแบบ ก.พ.ว.02/1
คณะกรรมการ ก.พ.ว. แต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นๆ
เพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการใน
สาขานั้น

เลขาธิการออกคาสั่งแต่งตั้ง

องค์ประกอบ
๑) ประธานกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ แต่งตั้งจาก
ก.พ.ว.
๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 3-5 คน
เกณฑ์การตัดสิน ถือเสียงข้างมาก

แจ้ง สกอ.เพื่อทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่สภาราชวิทยาลับอนุมัติเพื่อบรรจุให้
อยู่ในทาเนียบผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ และ/หรือบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณ

