บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจยั เรื่องการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ผูวิจยั ได
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกีย่ วของกับการพัฒนาบุคลากร พรอมดวยนโยบายมาตรการการ
พัฒนาบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
เพื่อใชเปนแนวทางในการ
ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือในชวงแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ตามลําดับดังนี้
1. ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร
ดนัย เทียนพุด (2539 : 14-15) ไดกลาวถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคลไวดังนี้
1. คนเปนศูนยกลางของความสําเร็จ ทุกองคการจําเปนตองอาศัยความสําเร็จที่เกิดจาก
ทรัพยากรบุคคลที่อยูภายในองคการเนื่องมาจากปจจัยหลายๆ ประการ ที่จะกอใหเกิดความสําเร็จ
ขึ้นมาไดดังนี้
(1) ทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดที่ทําใหองคการดําเนินกิจการเพื่อบรรลุ
เปาหมายที่ตองการ
(2) คนที่อยูในองคการตองการความกาวหนา เชน เพิ่มพูนความรู ความสามารถ
และทักษะในงานสรางและพัฒนาทีมงาน รวมทั้งสามารถปรับองคกรใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งทําให
ตัวบุคคลนั้นๆ กาวหนาเติบโตไปดวย
(3) ตองการสรางใหทรัพยากรบุคคลมีความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของบริษัทเพิ่ม
ความผูกพันกับองคการ เกื้อกูลกับชุมชนและสังคม
(4) ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 ใหความสําคัญในเรื่อง
“คนคือศูนยกลางการพัฒนา” จึงสงผลตอการขยายตัวในเรื่องทรัพยากรบุคคลอยางกวางขวาง
2. การนําความรูไปใชประโยชนทรัพยากรบุคคลที่มีอยูในองคกร มีความรูกาวทัน
ตามยุคสมัยแตไมสามารถจะนําความรูที่มีอยูนั้นออกมาใชในเชิงปฏิบัติที่เหมาะสมกับองคกร หรือ
สรางหลักการใหม ๆ ใหกับองคกรเพื่อใชในการทํางานที่มีประสิทธิภาพไดเทาที่ควรนักเนื่องจากวา
(1) ลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมของทรัพยากรบุคคลชอบลองของใหม เมื่อมี
เทคนิคใหมๆ เขามาตามกระแสโลกาภิวัฒน นํามาใชโดยไมรูจริงทําใหการทํางานไมตอเนื่องกัน
(2) พฤติกรรมของทรัพยากรบุคคลที่มีอยูในองคการตาง ๆ มักจะมีความคิดที่
“ตอตาน” การเปลี่ยนแปลงหรือปรับแผนการดําเนินงานในองคการคอนขางสูง ขณะเดียวกันก็ชอบ
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“ทาทาย” คนที่มีความรูหรือเขามาใหมในองคการ ทําใหองคกรตองเสียเวลาที่จะใหคนใหมที่
เกงกวาคนเกาที่โบราณ เพื่อพิสูจนในฝมือซึ่งใชเวลาเปนป ๆ กวาจะยอมรับในสิ่งที่ดีกวา
(3) การบริหารหรือการดําเนินงานที่เปนอยูในองคกรตางๆ ตั้งแตระดับต่ําสุดจนถึง
ระดับสูงสุด มักจะ “ไมกลาตัดสินใจ” ทําใหทรัพยากรบุคคลหรือคนในองคการ “คิดไมเปน” แต
จะมีลักษณะทําตาม “คําสั่ง” ทําใหองคกรตาง ๆ ไมสามารถปรับเปลี่ยนหรือนํากลยุทธทางการ
จัดการใหม ๆ มาใช จนกระทั่งประสบความสําเร็จได
จากเหตุผลทั้งสองประการหลักขางตน กอใหเกิดความจําเปนที่จะตองพัฒนาทั้งบุคคล
ทีมงาน ฝายงาน และองคการ ใหสามารถกาวสูการเปนองคกรที่มีมาตรฐานระดับโลก (World
Class) หรือการเปนองคกรอัจฉริยะหรือองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) ไดในที่สุด
2. ความหมายของการพัฒนาบุคลากร
ความหมายของการพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) นักวิชาการหลาย
ทานไดใหความหมายไวแตกตางกัน ดังนี้
สมคิด บางโม (2538 : 123) ใหความหมายวา การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กรรมวิธี
ตาง ๆ ที่มุงจะเพิ่มพูนความรู ความชํานาญ และประสบการณเพื่อใหทุกคนในหนวยงานสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ในความรับผิดชอบไดดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีความมุงหมายที่จะพัฒนาทัศนคติของ
ผูปฏิบัติงานใหเปนไปในทางที่ดี ใหมีกําลังใจ รักงานและใหมีความคิดที่จะหาทางปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น
สําหรับ Nadler (1989) ไดใหคําจํากัดความไววา การพัฒนาบุคลากรเปนประสบการณ
ของการเรียนรู ซึ่งจัดขึ้นโดยมีกําหนดเวลาชัดเจน เพื่อวัตถุประสงคที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมและ
ทัศนคติของบุคคล ซึ่งกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในทัศนะของ Nadler จะครอบคลุมในดาน
ตอไปนี้
• การฝกอบรม (Training) เปนการเรียนรูโดยมุงเนนในงานปจจุบัน มุงใหเรียนรู
หรือเพิ่มทักษะ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในปจจุบันใหเปนผลดียิ่งขึ้น
• การศึกษา (Education) เปนการเรียนรูเพื่อเตรียมตัวสําหรับงานที่จะตองรับผิดชอบ
ในอนาคตอันใกลได รวมถึงเปนการเตรียมความพรอมสําหรับบุคคลที่ไดรับการเลื่อนขั้นเลื่อน
ตําแหนงตอไป
• การพัฒนา (Development) เปนการเพิ่มพูนความรูในเรื่องที่ไมเกี่ยวของกับงานที่
ทําอยูไมวาจะเปนปจจุบันหรืออนาคต แตมุงสงเสริมใหเกิดการเจริญกาวหนาในการเรียนรูดาน
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อื่น ๆ ที่อาจไมเกี่ยวของกับงานในหนาที่ตามแตกําลังและสติปญญา (Learning for growth of the
individual but not related to a specific present/future job)
สําหรับในดานเศรษฐศาสตรการพัฒนาบุคลากร หมายถึง การเพิ่มพูนทุนมนุษย และ
การลงทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจ ในดานรัฐศาสตรการพัฒนาบุคลากร หมายถึง การเตรียม
ประชาชน สําหรับการเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการทางการเมือง โดยเฉพาะประชาชนใน
ระบบประชาธิปไตย (จีระ หงสลดารมย : 2539)
จากความหมายของการพัฒนาบุคลากรดังกลาว แสดงใหเห็นวา การพัฒนาบุคลากร
มีเปาหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของคน ซึ่งถือไดวาเปนทรัพยากรที่มีคาที่สุดขององคการเพื่อใหมี
ความพรอมในดานตาง ๆ ทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู ความสามารถ ทักษะ และ
นําไปใชในการปฏิบัติงาน อันจะกอใหเกิดประโยชนทั้งตอพนักงานและองคการ โดยองคการเปน
ผูสนับสนุนในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การฝกอบรม การศึกษา การพัฒนาดานตาง ๆ ไดแก
การพัฒนาระดับบุคคล การพัฒนาอาชีพ ตลอดจนการพัฒนาองคการ ซึ่งจะสงผลใหพนักงานมีความ
พรอมในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้ ผูที่ทําหนาที่
พัฒนาบุคลากร จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะเปนผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของโดยตรงกับผลลัพธและ
ความสําเร็จ จากการพัฒนาบุคลากรในดานตาง ๆ ขององคกร
3. วิธีการและรูปแบบการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรในองคการมีการดําเนินงานเปนลําดับขั้นตอน ซึ่งไดมีผูกําหนด
ลําดับขั้นไวแตกตางกันออกไป ตามแนวคิดของนักวิชาการดานการพัฒนาบุคลากรไวดังนี้
สนานจิตร สุคนธทรัพย (2539 : 53-54) กลาวไววา การกําหนดนโยบายเปน
กระบวนการ ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการที่ตอเนื่อง และสัมพันธกัน ตัวอยางเชน การกําหนดขั้นตอน
ของการจัดทํานโยบายการศึกษา อาจแบงไดดังนี้
1. ศึกษาและวิเคราะหขอมูลสถิติพื้นฐานที่สํารวจไว วัตถุประสงคและนโยบายของ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในระดับประเทศ นโยบายของรัฐ นโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ นโยบายตามแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ระดับกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวของ เชน
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ความตองการของจังหวัด และผลประเมินของโครงการ งานที่ดําเนิน
ไปแลว เพื่อทราบความจําเปนคือสภาพที่จะแกไข หรือการพัฒนาที่ตองการ
2. การกําหนดนโยบายลําลอง เพื่อแกปญหา หรือพัฒนาการศึกษานโยบายลําลอง ควร
กําหนดไวหลายอยาง เพราะนโยบายบางอยางเมื่อถึงขัน้ ตอนที่ 3 อาจจะพบวาปฏิบัติไมได
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3. วิเคราะหนโยบายลําลองโดยอาศัยขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่ตองการและขอจํากัด
เพื่อทดสอบความเปนไปได
4. จัดลําดับความสําคัญของนโยบายวาในกรณีที่ทรัพยากรจํากัดไมสามารถทําไดทุก
นโยบายจะเลือกนโยบายใดมาปฏิบัติกอนหลัง
5. เสนอแนวนโยบายและแนวการดําเนินการ ใหผูมีอํานาจอนุมัติตามลักษณะของ
นโยบาย
6. เมื่อผูมีอํานาจพิจารณาแลว ก็สงใหหนวยปฏิบัติดําเนินการจัดทําแผนงานโครงการ
เพื่อสนองนโยบาย
7. นําผลประเมินที่ไดจากการปฏิบัติตามแผนงานโครงการไปเปนขอมูลยอนกลับ เพื่อ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบาย
Herbert G. Heneman และคณะ (1980 อางใน กิ่งพร ทองใบ, 2539): ซึ่งไดเสนอ
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในฐานะที่เปนบุคลากรขององคการไว 4 ขั้นตอน
ภาพที่ 1-1 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ
การระบุความตองการ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย

การวางแผนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย

การคัดเลือก ออกแบบ
และดําเนินกิจกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย

การประเมินผล
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย

ที่มา : กิ่งพร ทองใบ, 2539. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร. พิมพครั้งที่ 7 กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จากภาพจะเห็นไดวากระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการประกอบดวย 4
ขั้นตอนไดแก
1) การระบุความตองการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ความตองการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ซึ่งเกิดจากชองวางระหวางผลการปฏิบตั ิที่เกิดขึ้นจริง กับผลการปฏิบัติที่องคการตองการ ปญหานีม้ ี
ความสําคัญตอองคการและสามารถแกไขไดโดยการใหการศึกษา การฝกอบรมและการพัฒนา ใน
การระบุความตองการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะทําไดโดยวิธกี ารหาความจําเปนซึ่งถือไดวา เปน
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ขั้นตอนแรกของกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มคี วามสําคัญมาก
เพราะจะเปนขอมูลทีจ่ ะ
นําไปสูการดําเนินการในขั้นตอนตางๆ ตอไป
การหาความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเปนขั้นตอนแรกนัน้ หนวยงานควร
หาความจําเปนใน 3 ลักษณะ คือ วิเคราะหหาความจําเปนของหนวยงาน วิเคราะหหาความจําเปนใน
สวนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และวิเคราะหหาความจําเปนของบุคคล (ณัฐนิภา คุปรัตน, 2527 : 3)
(1) การวิเคราะหหาความจําเปนของหนวยงาน เปนการศึกษาและวิเคราะห
เปาประสงคของหนวยงาน ทรัพยากรทางการบริหาร ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรทางการบริหาร
เปาประสงคที่ชัดเจนของหนวยงาน ชวยกําหนดกรอบความคิดในการหาความจําเปนในการพัฒนา
คณาจารย
(2) การหาความจําเปนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานนั้น โดยทางปฏิบัติแลวจะเนนที่งาน
แตละงานในหนวยงาน ขอบขายของการวิเคราะหจะครอบคลุมถึงลักษณะงานที่สมาชิกจะตองปฏิบัติ
รวมถึงกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานการศึกษาวิเคราะห ในสวนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เนน
ลักษณะงาน หรือเนื้อหาของงานไมเนนกระบวนการปฏิบัติงานของบุคคล
(3) การวิเคราะหหาความจําเปนของบุคคล ซึ่งเปนกิจกรรมสุดทายของการหาความ
จําเปนในการพัฒนาบุคคล นั่นคือหนวยงานที่จะศึกษา วิเคราะห หาความจําเปนของบุคคลในดาน
ความรู ทักษะ และทัศนคติ เพื่อดําเนินการพัฒนาบุคลากรใหตรงกับความจําเปนของบุคคลที่ดํารง
ตําแหนงแตละตําแหนง
2) การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
Herbert G. Heneman และคณะ (1980 อางในกิ่งพร ทองใบ,2539) กลาวไววา
หลังจากที่ไดระบุความตองการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตอมาจะเปนการวางแผนพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ทั้งนี้เพราะโดยทั่วไปแลวความตองการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมักจะมีมากมายเกิน
กวาที่จะจัดการไดทั้งหมด ภายใตทรัพยากรที่จํากัดขององคการ จึงจําเปนตองมีการกําหนดกลยุทธ
ใหสนองตอบตอความตองการไดมากที่สุดเทาที่จะเปนได ภายใตทรัพยากรมนุษยเงินทุนและสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่มี ขั้นตอนการจัดสรรในการกําหนดกลยุทธ จะเริ่มจากการลําดับความจําเปน
ของความตองการพัฒนาทรัพยากรมนุษยขึ้น ตอมาก็จะจัดสรรทรัพยากรให แตละโครงการตามลําดับ
ขั้นสุดทายจึงเปนบูรณาการโครงการตางๆ ใหเปนแผนดําเนินการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่ง
สนานจิตร สุคนธทรัพย (2528: 8) ไดสรุปลักษณะของแผนที่ดีไวโดยสังเขปดังนี้
(1) มีวัตถุประสงคแนนอน ชัดเจน เขาใจงาย
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(2) มีความสอดคลองกับแผนในระดับอื่น เชน แผนในระดับโรงเรียนก็ควรจะ
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ เปนตน และ
ตองมีความประสานสัมพันธระหวางแผนประเภทตางๆ เชน แผนการศึกษา แผนสาธารณสุข เปนตน
(3) มีการนําทรัพยากรที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
(4) มีความยืดหยุน นําไปใชใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปได
(5) การกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค และเปาหมาย วิธีดําเนินการควรจะใหผูมี
สวนเกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนเขามามีสวนรวมใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
(6) มีการกําหนดบทบาทหนาที่ของผูเกี่ยวของใหชดั เจน เพื่อมิใหเกิดความสับสน
ในการดําเนินงานตามขั้นตอนตางๆ ของการวางแผน
(7) มีการใชขอมูลเปนพื้นฐานในการตัดสินใจทุกขัน้ ตอนของแผน
(8) มีระบบควบคุมเพื่อปรับปรุง และควบคุมคุณภาพ
3) การคัดเลือก ออกแบบและดําเนินกิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย
Herbert G. Heneman และคณะ (1980 อางในกิ่งพร ทองใบ,2539) กลาวไววาขั้นนี้
เปนการคัดเลือกและออกแบบโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ซึ่งตองเริ่มจากการกําหนด
วัตถุประสงคของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยทั่วไปแลววัตถุประสงคดานทัศนคติ วัตถุประสงค
ดานทักษะ
วัตถุประสงคดานพฤติกรรมการทํางานและวัตถุประสงคดานผลที่ไดขององคการ
วัตถุประสงค 3 ลักษณะแรกเปนวัตถุประสงคระยะสั้น สวนอีกลักษณะหลังเปนวัตถุประสงคระยะ
ยาว เมื่อไดกําหนด วัตถุประสงคของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแลว ขั้นตอมาจะเปนการพิจารณา
เนื้อหาของโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งเปนการกําหนดหลักสูตรที่จะใหผูเขารับการพัฒนา
ไดเรียนรู หรือมีสวนรวมในโครงการ หลังจากที่ไดกําหนดเนื้อหาโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
แลวก็จะกําหนดวิธีและเทคนิคที่จะใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งตองไดกําหนดวิธีการและ
เทคนิคที่จะใชแลว ขั้นตอมาก็จะเปนการนําเอาวิธีการและเทคนิคนั้นมาใชในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย
4) การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
Herbert G. Heneman และคณะ (1980 อางในกิ่งพร ทองใบ,2539) กลาวไววาขั้นตอน
สุดทายของกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยก็คือ การประเมินผล ซึ่งสามารถกระทําไดใน 2
ระดับ ระดับแรกคือ การพิจารณาวาการดําเนินการตามโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแตละโครงการ
บรรลุผลตามวัตถุประสงคที่ตองการหรือไม ระดับที่สอง เปนการพิจารณาถึงประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผลของความพยายามในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทั้งหมดวาสนองตอความตองการการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการหรือไม
ในการดําเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจําเปนจะตองกําหนดวิธีหรือกิจกรรมการ
พัฒนาทรัพ ยากรมนุษ ย ซึ่งผู เ ชี่ ย วชาญได ใ หแ นวคิด ในการกํา หนดวิธีก ารหรื อกิ จกรรมพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย ไวดังนี้
นพพงษ บุญจิตราดุลย (2534 : 202-205) กลาวถึงวิธีการพัฒนาบุคลากรเปนกลุม
และเปนรายบุคคล โดยมีวิธีดําเนินการไดในรูปแบบดังนี้
1. การพัฒนาเปนกลุม
1.1 การจัดประชุมปฏิบัติการ (Workshop)
1.2 การประชุมปรึกษาหารือ (Conference)
1.3 การฝกงาน (Internship) ทําไดเปนกลุมและรายบุคคล
1.4 กลุมศึกษาเฉพาะเรื่อง (The Study Group)
1.5 กลุมปฏิบัติการโครงการ (The Project Group)
1.6 การสาธิต (Demonstration)
1.7 การอภิปราย (Pannel Discussion)
1.8 เที่ยงวันสันทนา (Bag Lunch Conference)
1.9 การฟงปาฐกถา หรือคําบรรยาย (Lecture)
1.10 ทัศนศึกษา (Field Trip)
1.11 สัมมนา (Seminar)
1.12 การใหรว มปฏิบัติงานในคณะกรรมการ (Committee)
2. การพัฒนาเปนรายบุคคล
2.1 การฝกงาน (Internship)
2.2 การเรียนรูง านจากผูมีประสบการณ (Under Study)
2.3 การเลือกเรียนวิชาเปนรายวิชาในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย (The Course)
2.4 การเขารับการฝกอบรม (In Service-Training)
2.5 การไปศึกษาตอ (Continuing Education)
2.6 การใหเปนสมาชิกสมาคมวิชาชีพ (Professional Association Membership)
2.7 การใหทดลองปฏิบตั ิจริง (Directed Practice)
2.8 การอาน (Reading)
2.9 การเขียน (Writing)
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2.10 การเยีย่ มเยียนดูงานที่อนื่ (Inter-Visitation)
2.11 การใหรบั โครงการไปจัดทํา (Project Organizing)
2.12 การสงไปรวมเปนกรรมการ (A Committee Member)
2.13 การใหไปเปนวิทยากร (Speaker)
2.14 การไปสังเกตคนอื่นปฏิบัติงาน (Observation)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระดับองคการทําไดหลายวิธี (กิ่งพร ทองใบ, 2539)
ไดแก
1. การใหความรูแกพนักงานโดยวิธีการศึกษา ซึ่งกระทําไดใน 2 ลักษณะ คือ การศึกษา
กอนเขาทํางาน และการศึกษาหลังจากไดผานการสรรหาและเลือกสรร และไดทํางานในองคการมา
ระยะหนึ่งแลว การศึกษาตามหลักสูตรในโรงเรียน มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ เพื่อ
การเตรียมบุคคลใหพรอมที่จะประกอบวิชาชีพตอไป ซึ่งองคการมีสวนเกี่ยวของโดยการใหทุนแก
บุคลากรในสถานศึกษาตางๆ โดยมีขอผูกพันวาเมื่อศึกษาจบแลวตองมาทํางานใหกับองคการมาระยะ
หนึ่งแลว การพัฒนาในลักษณะนี้เปนการเปดโอกาสใหพนักงานไดเพิ่มพูนทักษะ ความรู
ความสามารถโดยการเขารับการศึกษาเพิ่มเติม โดยมุงหวังประกาศนียบัตร ปริญญาหรือวุฒิ
การศึกษาอื่นๆ ซึ่งองคการมีสวนเกี่ยวของโดยการอนุญาตใหพนักงานลาศึกษาตอได ทั้งนี้อาจโดย
วิธีการศึกษานี้เปนวิธีการที่ตองใชเวลาในการพัฒนาที่ยาวพอสมควร สวนใหญมักจะมีระยะเวลา
เกินกวา 1 ป วัตถุประสงคของการศึกษาเปนการใหความรูทางทฤษฎีโดยทั่วๆ ไป เพื่อใหบุคคล นํา
มาใชปฏิบัติในการทํางานตอไป มิไดเปนการใหความรูดานหนึ่งดานใดโดยเฉพาะเหมือนกับการ
ฝกอบรม
2. การจัดใหพนักงานไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการทํางานอยางเปนระบบ ทั้งแบบที่
เปนทางการและไมเปนทางการ การฝกอบรมเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยซึ่งมีจุดมุงหมายเกี่ยวกับ
งานโดยเฉพาะ กลาวคือ เปนการเพิ่มพูนทักษะ ความรู ความสามารถ ทัศนคติและบุคลิกภาพของ
บุคคลใหเหมาะกับงานที่เขาทําอยู การฝกอบรมพนักงานสามารถกระทําไดหลายประเภท เชน การ
ฝกอบรมกอนเขาทํางาน การฝกอบรมปฐมนิเทศ การฝกอบรมหลังเขาทํางานแลว และการฝกอบรม
กอนที่จะไดรับการเลื่อนตําแหนง การจัดฝกอบรมนี้ องคการอาจจะดําเนินการจัดขึ้นเองภายใน
องคการหรือจัดสงพนักงาน เขารับการฝกอบรมกับสถาบันภายนอกที่จัดการฝกอบรมก็ได
3. การพัฒนาตนเองของพนักงาน การพัฒนาตนเอง หมายถึง การที่บุคคลแตละคน
เสาะแสวงหาและเพิ่มพูนความรู ทักษะ และความสามารถของตนขึ้นเองเพื่อเปนการเตรียมคน
สําหรับความกาวหนาในสายงานหรือสายอาชีพตอไปภายหนา ซึ่งองคการสามารถสนับสนุนการ
พัฒนาตนเองไดโดยการจัดใหมีหองสมุดหรือจัดหาหนังสือ บทความ และเอกสารตางๆ ให

13
พนักงานไดอานหรือเรียนรูดวยตนเอง รวมทั้งการเปดโอกาสใหมีความกาวหนาในสายอาชีพ
สําหรับบุคคลที่มีการพัฒนาตนเอง การพัฒนาตนเองของพนักงานนี้อาจเปนไปโดยการศึกษาหรือ
ฝกอบรมที่เปนทางการไดรับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น หากแตมีคุณภาพการทํางานเพิ่มขึ้นในทางที่เปน
ประโยชนแกองคการ นอกจากนี้การพัฒนาตนเองอาจเปนไปในลักษณะของการพัฒนาจิตใจหรือ
บุคลิกภาพของพนักงานได
จากวิธีการและรูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่กลาวมาขางตน พบวาผูดําเนินการ
รับผิดชอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยควรจัดกิจกรรมเพื่อกระตุนความสนใจของบุคลากรใหมาก
พอที่จะทําใหเกิดมีนโยบาย และการจัดตั้งกรรมการหรือหนวยงานขึ้นมาเพื่อมาทําหนาที่รับผิดชอบ
งานดานนี้ และสรางเจตคติเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรใหเกิดการยอมรับอยางกวางขวาง พรอมกัน
นี้ควรจัดอบรมผูที่จะรับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรใหมีจํานวนเพียงพอที่จะทําใหงานดําเนินการไป
ไดอีกดวย
4. การพัฒนาบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนา
บุคลากรมาโดยตลอด จึงมีนโยบายสงเสริมพัฒนาบุคลากร เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู
ความสามารถและประสบการณของบุคลากรใหสามารถพัฒนางานและระบบงานในภาระหนาที่
ของตนใหเกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมถึงเปนแนวทางในการพัฒนาสถาบันใหสามารถรองรับความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมีหนวยงานหลักที่
ทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรคือ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษยรวมกับ
งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย กองบริการการศึกษา ซึ่งทั้ง 2 หนวยงานมีหนาที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ดังนี้
1. กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย เปนหนวยงานกลางของสถาบัน รับผิดชอบ
ดานการบริหารบุคคลและการพัฒนาบุคลากรและระบบงาน โดยกําหนดใหมีกลุมงานหลักภายใน
กอง 3 กลุมงาน ไดแก กลุมงานบริหารบุคคล (รวมงานสวัสดิการและการพัฒนาขาราชการ) กลุมงาน
ขอมูลและทะเบียนประวัติ และกลุมงานวินัยและนิติการ (หนังสือที่ ทม.0202.2/867 ลงวันที่ 10
มกราคม 2540) ซึ่งการพัฒนาบุคลากรของสถาบันมีกลุมงานบริหารบุคคลทําหนาที่พัฒนา ศึกษา
ฝกอบรมบุคลากรของสถาบัน โดยการจัดฝกอบรมและสัมมนาบุคลากรของสถาบันเอง และเปนผู
ประสานงานการสงบุคลากรไปศึกษาตอ อบรม สัมมนาภายนอกสถาบันอีกดวย เพื่อสนองตอบ
นโยบายของรัฐและสถาบันในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรใหมีความรูทางวิชาการและการ
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บริหารใหเหมาะสมกับตําแหนงที่ไดรับมอบหมาย เพื่อความกาวหนาในวิชาชีพของบุคลากรแตละ
สายงาน
2. งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย กองบริการการศึกษา มีหนาที่รับผิดชอบการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการใหทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันจากเงินรายไดสถาบันและเงินที่
บุคลากรและหรือหนวยงานบริจาคให โดยสถาบันไดออกระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ วาดวย การใหทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2546 ซึ่งในระเบียบฉบับนี้
กําหนดใหมีคณะกรรมการทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) กําหนดหลักเกณฑและนโยบายในการดําเนินการเกีย่ วกับการคัดเลือกการรับ
ทุน การติดตามผลและเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(2) พิจารณากลั่นกรองผลการคัดเลือกผูรับทุน การขอตอทุน การอนุมัติทนุ และการ
ขอเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกีย่ วกับการรับทุนเพื่อเสนอใหคณะกรรมการวิชาการสถาบัน เปนผู
พิจารณาอนุมตั ิตอไป
(3) หนาที่อื่นใดตามที่อธิการบดีมอบหมาย
โดยมีงานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารยเปนกรรมการและเลขานุการรับผิดชอบและ
ประสานงานการดําเนินงานตางๆ ของคณะกรรมการชุดนี้ สําหรับการพัฒนาบุคลากรของ
หนวยงานระดับคณะและภาควิชา จะขึ้นอยูกับนโยบายของแตละหนวยงาน
ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ศาสตราจารย
ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือไดประกาศนโยบาย
การพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันไวดังนี้
นโยบายและมาตรการ
1. ปรับปรุงและปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคลใหมของ มจพ. ใหรองรับตอการ
เปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
มาตรการ
(1) เรงดําเนินการวิเคราะหงานหลักและงานยอยในแตละหนาที่ของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการเพื่อแกปญหาบุคลากรที่แฝงอยูในงานและความไมประสานงาน
กันระหวางบุคลากรและระหวางหนวยงาน
(2) กําหนดตําแหนงบุคลากรในระบบใหมตามภารกิจและเกณฑการพิจารณาในแตละ
ตําแหนง รวมทั้งกําหนด Job Description ของแตละตําแหนงใหชัดเจนทั้งตําแหนงบริหาร ตําแหนง
ในสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
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(3) เรงสนับสนุนใหบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานโดยใหไปเพิ่มพูนความรู
และปรับปรุงระเบียบการบริหารงานบุคลากรดานการศึกษา ฝกอบรม ดูงานในประเทศ/ตางประเทศ
การใหทนุ อุดหนุนและทุนสงเสริมการวิจยั และการสงเสริมการแตงตําราเพื่อนํามาวิเคราะหและจัดทํา
ระเบียบใหเหมาะสมและคลองตัวมากขึ้น
(4) นําระบบอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณสํานักงานอัตโนมัติมาใชใน
หนวยงานใหมากขึ้น
(5) มีการติดตามและประเมินผลการทํางานของบุคลากรโดยใชระบบแฟมสะสมผลงาน
และ Self Study Report (SSR) เขามาชวยในการประเมิน
(6) เสริมสรางและพัฒนาระบบคุณธรรม โดยเรงใหกลุมงานวินยั และนิติการวิเคราะห
เปรียบเทียบแนวทางดําเนินการที่ใชอยูใ นปจจุบันกับแนวทางที่มหาวิทยาลัยในกํากับและ
มหาวิทยาลัยเอกชนใช เพื่อนําสิ่งที่ดีมาประยุกตใช
(7) เรงจัดทําระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูลของบุคลากรใน มจพ. ไมให
นอยกวาที่เคยไดรับใหเสร็จสิ้นกอนออกไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐภายในป 2545
2. เสริมสรางความสามัคคีและความสัมพันธที่ดีในการทํางานของบุคลากรทุก
หนวยงานใน มจพ.
มาตรการ
(1) สํารวจปญหาและความเปนอยูของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
อยางถองแทดว ยตนเอง
(2) กําหนดนโยบายใหหวั หนาหนวยงานทุกคนยึดหลักความเปนธรรม ความโปรงใส
ในการทํางาน ความเสมอภาคในการบังคับบัญชาและการพิจารณาความดีความชอบ
(3) ปรับระบบและโครงสรางของหนวยงานตางๆ ใหบุคลากรสามารถประสานงาน
กันไดอยางมีประสิทธิภาพตามลักษณะงานที่ปฏิบัติและเนนการทํางานเปนทีม
(4) จัดสัมมนากิจกรรมกลุมสัมพันธรวมกันสําหรับบุคลากรทุกหนวยงานอยาง
สม่ําเสมอ
(5) จัดหองนันทนาการ สนับสนุนการบริหารงานของสโมสรขาราชการและชมรม
สันทนาการเพือ่ ใหบุคลากรทุกหนวยงานไดมีโอกาสพบปะสังสรร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
(6) จัดตั้งชมรมกีฬาบุคลากรประเภทตางๆ โดยสนับสนุนงบประมาณใหมีการแขงขัน
กีฬาระหวางหนวยงานอยางสม่ําเสมอ เพื่อความสามัคคีและเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของบุคลากร
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3. พัฒนาบุคลากรของ มจพ. ใหมีความรูและความชํานาญในการสอนวิชาชีพเฉพาะ
ดาน และการปฏิบัติงานบริการวิชาการไดทันตอความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปจจุบัน
มาตรการ
(1) เรงจัดอบรมบุคลากรประจําการโดยสงไปฝกอบรม ศึกษาตอ และดูงานเฉพาะทาง
ในภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
(2) ปรับปรุงระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหมใหสามารถคัดเลือกคนเกง คนดี
ที่มีความพรอมในการปฏิบตั ิงานและจัดใหมีการประเมินผลและติดตามผลการปฏิบตั ิงานอยางจริงจัง
(3) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสาย ก,ข และสาย ค เปนระยะๆ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
(4) ใหโอกาสบุคลากรของ มจพ. ทุกคนในการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการอยางเทา
เทียมกันตามภารกิจที่รับผิดชอบ
นอกจากนี้ในการประชุมผูบริหารพบบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง นโยบาย
การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2546 ณ หอง
ประชุมใหญ อาคารนวมินทรราชินี ผศ.วัฒนา ปนเสม รองอธิการบดีฝายบริหารและวิเทศสัมพันธ
ซึ่งมีหนาที่และรับผิดชอบในการกํากับดูแลการพัฒนาบุคลากรของสถาบันไดมีนโยบายพัฒนา
บุคลากรของสถาบันไวดังนี้
การพัฒนาบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มีเปาหมายเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสายอาจารยผูสอน สายบริการวิชาชีพและ/หรือบริการ
สํานักงานและสายบริหาร รวมถึงลูกจางประจําและชั่วคราว ใหรองรับภารกิจหลักของสถาบันคือ การ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและรองรับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เพื่อมุงการพัฒนาบุคลากร
ในการเพิ่มประสิทธิภาพดานการสอน การปฏิบัติงานดานการบริการวิชาชีพ และ/หรือบริการ
สํานักงานและการบริหาร โดยเนนการประยุกตใชความกาวหนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ
การวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูใหมของแนวคิดที่วา “บุคลากรที่มีคุณภาพเปนเสาหลักขององคกรที่
จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานความเปนเลิศทางวิชาการ การมีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและการเปนชุมชนแหงการเรียนรู”
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือจึงกําหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากร
ดังนี้
1. ใหบุคลากรทุกคนมีโอกาสไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน
อยางเสมอภาค

17
2. สงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสเพิ่มพูนความรูและศักยภาพในการปฏิบัติงานดาน
การสอน การบริการวิชาชีพและ/หรือบริการสํานักงาน เพื่อความกาวหนาในงานดวยวิธีการตางๆ ที่
หลากหลาย เชนการศึกษาตอ การดูงาน การฝกอบรม การลาไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ
3. กําหนดใหมหาวิทยาลัยและหนวยงานระดับคณะ สํานัก และศูนย มีแผนงานการ
พัฒนาบุคลากรที่เปนระบบและตอเนื่อง
4. กําหนดใหมหาวิทยาลัยทัง้ ระดับคณะ สํานัก และคณะ จัดสรรงบประมาณเพื่อการ
พัฒนาบุคลากรอยางเพียงพอและยั่งยืน
การพัฒนาบุคลากรดานการฝกอบรม เปนรูปแบบหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร การ
ฝกอบรมบุคลากรใหมีประสิทธิภาพจะขึ้นอยูกับองคประกอบที่สําคัญหลายประการ ดังนี้
1. การประเมินความตองการและการติดตามผลการฝกอบรม
2. การกํ า หนดกรอบมาตรการการปฏิ บั ติ ง านและมี เ ส น ทางการพั ฒ นาความรู
ความสามารถของบุคลากรทุกสายงานที่ชัดเจน
3. หลักสูตรฝกอบรม
4. การดําเนินการฝกอบรม
5. ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์หลังการอบรม
การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) ของบุคลากรในแตละ
สายที่ชัดเจน จะเปนกรอบแนวคิดและทิศทางสําหรับการพัฒนาการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม การ
ประเมิ น และการติ ด ตามผลหลั ก สู ต รฝ ก อบรม
ด ว ยหลั ก การดั ง กล า วจึ ง เห็ น ควรจั ด ตั้ ง
คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพื่อสงเสริมและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของ
บุคลากรขึ้นสําหรับเปนกรอบในการพัฒนาบุคลการของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือในแตละสายงาน ซึ่งประกอบดวย
1. มาตรฐานการปฏิบัติงานของอาจารย
2. มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านของผู ป ฏิ บั ติ ง านสายบริ ก ารวิ ช าชี พ และ/หรื อ บริ ก าร
สํานักงาน
3. มาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร
ในมาตรฐานการปฏิบัติงานของแตละสายจะประกอบดวยมาตรฐานหลัก ซึ่งในแตละ
มาตรฐานหลักจะกําหนดดัชนีชี้วัดความสําเร็จขั้นพื้นฐาน ขั้นดี ขั้นดีเดน และขั้นดีเยีย่ ม เพื่อใหเห็น
เสนทางการพัฒนาที่ชัดเจน และเปนแนวทางในการเลื่อนขั้นเงินเดือนและตําแหนงหนาที่
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5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การพัฒนาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เปนภารกิจที่สําคัญประการหนึ่งในการ
บริหารบุคคล จึงมีนักวิชาการใหความสนใจ และศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาไว ดังนี้
กาญจนา ศรีวรพงษ (2539) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพการพัฒนาบุคลากรสาย ข
และสาย ค ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบวา สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร ทุกแหง
มีการพัฒนาบุคลากรตามกระบวนการพัฒนาบุคลากร ซึ่งประกอบดวย การกําหนดความจําเปนใน
การพัฒนาบุคลากร การวางแผนการพัฒนาบุคลากร การปฏิบัติตามแผนการพัฒนาบุคลากรและ
การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ในการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาบุคลากร ไดจัดกิจกรรมพัฒนา
บุคลากร 9 กิจกรรม กิจกรรมที่มหาวิทยาลัย/สถาบันทุกแหงจัดคือ การปฐมนิเทศบุคลากรใหม
สวนกิจกรรมที่จัดนอยที่สุดคือ การสับเปลี่ยนหนาที่และโยกยาย สภาพทั่วไปของปญหาในการ
พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ในดานการกําหนดความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร
พบวา ขอมูลไมสอดคลองกับสภาพที่เปนจริง และขาดบุคลากร เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ดานการวางแผน พบวา ขาดขอมูลที่จําเปนในการวางแผนและขาดการประสานแผนพัฒนา
บุคลากรกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ดานการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาบุคลากร พบวา ขาดแคลน
งบประมาณ และขาดบุคลากรดําเนินการ สวนดานการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรพบวา ขาด
บุคลากรและขาดการประเมินผลอยางตอเนื่อง
สุวรรณา วังโสภณ (2541) ไดวิจัยเรื่องการศึกษากระบวนการพัฒนาอาจารยของคณะ
ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบวา คณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย มีการพัฒนาอาจารย ตามกระบวนการพัฒนาอาจารย ทั้ง 4 ขั้นตอน คือ ในขัน้
หาความจําเปนเพื่อพัฒนาอาจารยมีการกําหนดนโยบายการพัฒนาอาจารย กําหนดจุดมุงหมายในการ
หาความจําเปนในการพัฒนาอาจารย มีการศึกษาและรวบรวมขอมูล มีการวิเคราะหขอมูลและ
กําหนดความจําเปนในการพัฒนา ในขั้นการวางแผนพัฒนาอาจารย มีการกําหนดวัตถุประสงคและ
จุดมุงหมาย กําหนดวิธีการพัฒนาอาจารย มีการวางแผนพัฒนาในระยะ 5 ป จุดมุงหมายเพื่อพัฒนา
ความรู ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานของอาจารย รูจักใชเทคโนโลยีใหมๆ ในขั้น
ปฏิบัติตามแผนพัฒนาอาจารย ใชเทคนิควิธีการพัฒนาแบบกลุมและเปนรายบุคคล
ในขั้น
ประเมิ น ผลการพั ฒ นาอาจารย มี ก ารประเมิ น ผลการพัฒ นาเพื่ อ นํ า ผลการประเมิน ไปปรั บ ปรุ ง
แผนงานหรือโครงการพัฒนาอาจารย ที่จะดําเนินการในครั้งตอๆ ไป จากผลการสอบถามหัวหนา
ภาควิชาเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาอาจารย ทั้ง 4 ดาน ปรากฏวา มีการปฏิบัติมากอยู 1 ดานคือ ดาน
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การหาความจําเปนในการพัฒนาอาจารยอีก 3 ดานที่เหลือมีการปฏิบัตินอยทั้งหมด ปญหาในการ
พัฒนาอาจารย ตามกระบวนการพัฒนาอาจารย ไดแก การขาดงบประมาณ อาจารยในแตละ
ภาควิชาไมไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน ขาดผูชํานาญการในการวางแผนการพัฒนาอาจารย
การติดตามประเมินผล ไมสามารถบอกไดวา องคการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค และ
ปญหาที่เกิดขึ้นทุกขั้นตอน จากความคิดเห็นของหัวหนาภาควิชาวา มีอยูในระดับนอยทุกดาน
วีระ อรัญมงคลและรัชฎา ธิโสภา (2550) ไดวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ในสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ซึ่ง
ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร
เหนือ ควรใหความสําคัญเปนลําดับแรกในเรื่องตางๆ ดังนี้
1. นโยบายหลักของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ควรสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาความรูอยาง
ตอเนื่อง
2. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายวิชาการ (สาย ก) ควรสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานดานการสอน การวิจัยและพัฒนา และการบริการวิชาการ
3. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสายสนับสนุนวิชาการ (สาย ข, สาย ค) ควรสงเสริม
การพัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับตําแหนงอยางตอเนื่อง
4. หลั ก การหาความจํา เปนของการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษ ย ควรใชวิธีการสํารวจความ
ตองการพัฒนาจากผูปฏิบัติงาน
5. ผูที่มีภาระหนาที่ในการหาความจําเปนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยคือ ผูบริหารและ
หนวยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
6. การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย ควรมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพของ
บุคลากรอยางตอเนื่อง
7. มาตรการในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ควรกําหนดใหมีการจัดทํากรอบ
ภาระงานของบุคลากรแตละตําแหนงใหชัดเจน
8. การกําหนดความสําคัญของการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยควรคํานึงถึงนโยบาย
ของหนวยงาน
9. การเตรียมการเพื่อปฏิบัติตามแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ควรใชวิธีการศึกษาขอมูล
ความตองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
10. การจัดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย แบบกลุมของบุคลากรสายวิชาการ (สาย ก)
3 ลําดับแรก ไดแก การอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน
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11. การจั ด กิ จ กรรมการพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย แบบกลุ ม ของบุ ค ลากรสายสนับ สนุ น
วิชาการ (สาย ข, สาย ค) 3 ลําดับแรก ไดแก การอบรม การศึกษาดูงาน การสัมมนา
12. การจัดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย แบบรายบุคคลของบุคลากรสายวิชาการ
(สาย ก) 3 ลําดับแรก ไดแก การศึกษาตอ การอบรม การสงไปดูงาน
13. การจัดกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย แบบรายบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ (สาย ข, สาย ค) 3 ลําดับแรก ไดแก การอบรม การสัมมนา การศึกษาตอ
14. การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ควรใชวิธีการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานที่
ไดรับมอบหมายทั้งในเชิงปฏิบัติและคุณภาพจากผูบังคับบัญชา

