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ส่วนที่ 1  
บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  มาตรา 11 
ระบุดังนี้ “ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือนามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”  

การพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มุ่งการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร รวมทั้งเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และให้สอดคล้องกับพันธกิจ เป้าหมาย และ ยุทธศาสตร์ของ คณะวิทยาการ
จัดการและของมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้คณะได้ก าหนดอัตราก าลังของบุคลากรในปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องการใน
อนาคตอย่างน้อย 5 ปีข้างหน้า (2560 – 2564) เพ่ือใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงก าหนดอัตราก าลังที่ต้องการเพ่ือการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนางาน
ประจ า โดยให้ได้รับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษาก าหนด เพ่ือสามารถน าความรู้ที่ได้รับการ  
พัฒนาของตนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมเรื่องขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร โดยน าแนวคิด
ระบบสมรรถนะ (Competency System) เป็นเครื่องมือแปลงกลยุทธ์ของคณะไปสู่การ ปฏิบัติและมีการ
ติดตามประเมินผล เพื่อสามารถบ่งชี้ความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน ตามแผน ดังนั้น เพื่อให้การ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 บรรลุ วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล คณะวิทยาการจัดการ ตระหนักในความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร และเพ่ือให้บุคลาของคณะมีความรู้ความสามารถทักษะที่ดี
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจวิธีการท างานเกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับ แนวคิด กฎเกณฑ์มี
ทัศนคติเพ่ือเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและให้สอดคล้องกับการประกัน คุณภาพการศึกษาของคณะ ซึ่ง
แผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาอันประกอบด้วย ลักษณะ และความหมายดังต่อไปนี้  

- แผนพัฒนาบุคลากร หมายถึง แนวทาง กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ของสถาบันในการพัฒนา บุคลากร
ของสถาบันตามวิชาชีพ เพ่ือธ ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กรตลอดไป  

- บุคลากร หมายถึง อาจารย์ประจ า และบุคลากรสายสนับสนุน  
- การพัฒนาอาจารย์ประจ า หมายถึง พิจารณาจากการที่อาจารย์ประจ าที่ได้รับการสนับสนุนมี โอกาส

เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศเทียบกับบุคลากรของคณะ
ทั้งหมด 

 - การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน พิจารณาจากการที่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะในวิชาชีพ ได้แก่ การส่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไปศึกษาต่อไปอบรมสัมมนาหรือดูงาน 
และการเข้ารับการฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยหรือคณะจัดขึ้นเอง โดยมี  วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาการจัดการจึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์ของคณะ รวมทั้ง
ให้ครอบคลุมถึงเป้าหมาย แนวทางการด าเนินกิจกรรมและกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาบุคลากรของคณะ 
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ประวัติความเป็นมาของคณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาการจัดการ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2528 ซึ่งขณะนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา ยังมีฐานะเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา และคณะวิทยาการจัดการใช้ช่ือว่า คณะวิชาวิทยาการจัดการ  

คณะท างานที่ร่วมกันก่อตั้งคณะวิชาประกอบด้วยอาจารย์จากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน คือ อาจารย์รัชพิณ รัชตะนาวิน, อาจารย์เชวง แสน

ทวีสุข และอาจารย์อภิชาต ก าภูมิประเสริฐ รวมทั้งบุคลากรจากหน่วยงานอื่นอีก 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์

เปรมจิตต์ สระวาสี จากคณะวิชาวิทยาศาสตร์และอาจารย์สมศักดิ์ ขาวลาภ จากหน่วยศึกษานิเทศก์ 

กรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการ โดยวิทยาลัยมอบหมายให้อาจารย์เปรมจิตต์ สระวาสี  เป็น

หัวหนา้คณะท างานในการก่อตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการ 

ระยะแรกของโครงการก่อตั้งคณะนั้นได้ทดลองเปิดสอนในหลักสูตร โปรแกรมวิชาธุรกิจศึกษา

ก่อน หลักจากนั้นในปี พ.ศ. 2530 จึงด าเนินการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา ศิลปศาสตร์ สาขาการ

จัดการทั่วไป และในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2530 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้คณะวิชา

วิทยาการจัดการเป็นส่วนราชการหนึ่งของวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ประกอบด้วยภาควิชา 5 ภาควิชาคือ 

1. ภาควิชาการเงนิและการบัญชี 

2. ภาควิชาการตลาด 

3. ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 

4. ภาควิชาการบริหารธุรกิจและสหกรณ์ 

5. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 

มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ และดูแลการจัดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญา ปริญญา

ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง และปริญญาตรี 4 ปี ในสายบริหารธุรกิจและการจัดการ สายนิเทศศาสตร์และสาย

อุตสาหกรรมบริการ 

ในปี พ.ศ.2538 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538  นับตั้งแต่นั้นเป็น

ต้นมา คณะวิชาวิทยาการจัดการ ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาการจัดการ เป็นส่วนราชการหนึ่งใน

สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 

ในปี พ.ศ.2539 คณะวิทยาการจัดการปรับเปลี่ยนส่วนราชการภายในคณะจากการบริหารแบบ

ภาควิชาเป็นการบริหารงานแบบโปรแกรมวิชา ประกอบด้วย 3 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาการ

จัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ และโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์และในปีการศกึษา 2543 มี

โปรแกรมวิชาเพิ่มขึน้อีก 1 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

ในปี พ.ศ.2547 ได้มีการปรับเปลี่ยนสถานะองค์กร จากสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ในส่วนโครงสร้างของคณะวิทยาการจัดการ ได้เพิ่มโปรแกรมวิชาอีก 1 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรม

วิชาการบัญชี 

ในปี พ.ศ.2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้ทุกหน่วยงาน 

และในส่วนของคณะวทิยาการจัดการ มีโครงสรา้งองค์กรใหม่ดังนี ้
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1. โปรแกรมวิชา จ านวน 2 โปรแกรมวิชา 

-  โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ 

-  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 

2. ส านักงานคณบดี 

ในปี พ.ศ. 2550 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรทุกหน่วยงานอีกครั้งในส่วน คณะวิทยาการ

จัดการ ได้เปลี่ยนค าว่า “โปรแกรมวิชา” เป็นค าว่า “สาขาวิชา” รวมทั้งสิ้น 16 สาขาวิชา และจ าแนกเป็น

หลักสูตรได้ 3 หลักสูตร ได้แก่   

1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจ มี 8 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ และสาขาวิชา

การประกอบการธุรกิจ 

 2.  หลักสูตรการบัญชี มี 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี 

3.  หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มี 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ประชาสัมพันธ์ 

สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์ วิสาขาวิชาทยุกระจายเสียง และสาขาวิชาการภาพยนตร์

สื่อสารการแสดง   

ในปี พ.ศ.2552 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ได้เปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้นจ านวน 2 สาขาวิชาได้แก่ 

สาขาวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม และสาขาวิชาการแพรภ่าพผา่นสื่อผสมสมัยใหม่ 

ในปีการศึกษา 2555 ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยสรุปได้ว่า หลักสูตร

บริหารธุรกิจ มีจ านวน 8 สาขาวิชา หลักสูตรการบัญชี และหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มีจ านวนทั้งสิ้น 8 

สาขาวิชา รวมทั้งสิน้ 17 สาขาวิชา 

ในปีการศกึษา 2558 ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ซึ่งจากเดิมมีจ านวน 8 

หลักสูตร ปรับปรุงเป็น 1 หลักสูตร 8 แขนงวิชา ดังนี้  

 

  1) แขนงวชิาวิทยุกระจายเสียง 

  2) แขนงวชิาวิทยุโทรทัศน์ 

  3) แขนงวชิาวารสารสนเทศ 

4) แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 

  5) แขนงวชิาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด  

  6) แขนงวชิาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม 

  7) แขนงวิชาการสื่อสารผา่นสื่อใหม่ 

  8) แขนงวชิาภาพยนตร์ 
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ในปีการศึกษา 2559 ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ จ านวน 3 หลักสูตร 

จากเดิมมีจ านวน 8 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ มี 6 แขนงวชิา ดังนี้ 

 1) แขนงวชิาการเงนิการธนาคาร 

 2) แขนงวชิาการตลาด 

 3) แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 4) แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

 5) แขนงวชิาการจัดการธุรกิจบริการ 

 6) แขนงวชิาการประกอบการธุรกิจ 

และมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

ส าหรับปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร นิเทศ

ศาสตร์ จากเดิม 1 หลักสูตร 8 แขนงวิชา เป็น 1 หลักสูตร 5 แขนงวิชา ดังนี้ 

 1) แขนงวชิาวารสารศาสตร์ 

 2) แขนงวทิยุกระจายเสียงและวิชาวิทยุโทรทัศน์ 

 3) แขนงวชิาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองคก์ร 

 4) แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด  

 5) แขนงวชิาภาพยนตรแ์ละสื่อดจิทิัล 

โดยสรุปคณะวทิยาการจัดการ มีหลักสูตรทั้งหมด 5 หลักสูตร ดังนี้ 

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ 1 หลักสูตร 6 แขนงวิชา ดังนี้ 

  1) แขนงวชิาการเงนิการธนาคาร 

  2) แขนงวชิาการตลาด 

  3) แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

  4) แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

  5) แขนงวชิาการจัดการธุรกิจบริการ 

6) แขนงวชิาการประกอบการธุรกิจ 

 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 3. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

 4. หลักสูตรบัญชบีัณฑติ 

 5. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 1 หลักสูตร 5 แขนงวชิา ดังนี้ 
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  1) แขนงวชิาวารสารศาสตร์ 

  2) แขนงวทิยุกระจายเสียงและวิชาวิทยุโทรทัศน์ 

  3) แขนงวชิาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองคก์ร 

  4) แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด  

  5) แขนงวชิาภาพยนตรแ์ละสื่อดจิทิัล 

 

ส าหรับปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการจัดการ มีหลักสูตรทั้งหมด 3 หลักสูตร ดังนี้ 

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ 1 หลักสูตร 6 แขนงวิชา ดังนี้ 

  1) แขนงวชิาการเงนิการธนาคาร 

  2) แขนงวชิาการตลาด 

  3) แขนงวชิาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

  4) แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

  5) แขนงวชิาการจัดการธุรกิจบริการ 

6) แขนงวชิาการประกอบการธุรกิจ 

 2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

 3. หลักสูตรบัญชบีัณฑติ 

 ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการก่อตั้งมาครบ 30 ปี มีคณบดีบริหารงานจ านวน  9  ท่าน คือ 
1.  อาจารย์เปรมจิตต์  สระวาลี  (หัวหน้าคณะวิชา)   พ.ศ. 2530 – 2533 
2.  อาจารย์รัชพิณ  รัชตะนาวิน  (หัวหน้าคณะวิชา)   พ.ศ. 2533 – 2536 
3.  รองศาสตราจารย์อุไร  ถาวรายุศม์  (หัวหน้าคณะวิชา)   พ.ศ. 2536 – 2538  
      (คณบดีโดยต าแหน่ง) พ.ศ. 2538 – 2539  
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์  ขาวลาภ  (คณบดี)        พ.ศ. 2539 – 2542 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาพรรณ  กนิษฐนาคะ (คณบดี)        พ.ศ. 2542 – 2546 
6.  อาจารย์ทรงศักดิ์  พิริยะกฤติ  (คณบดี)        พ.ศ. 2546 – 2549 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยธนัตถ์กร  ภวิศพิริยะกฤติ  (คณบดี)  พ.ศ. 2549 – 2552  
   (เปลี่ยนชื่อ – สกุล) 
7.  อาจารย์ ดร.สมเดช  รุ่งศรีสวัสดิ์  (คณบดี)   พ.ศ. 2552 – 2556 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป  วจีทองรัตนา  (คณบดี)  พ.ศ. 2556 – 2563 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  คล้ายสังข์  (คณบดี)   พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน 
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1.2 โครงสร้างคณะวิทยาการจัดการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ 
 
 
 

       คณบดี 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร      รองคณบดี 
    ฝ่ายวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกนัคุณภาพ 

รองคณบดีฝ่าย 
กิจการนกัศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
- หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ 
- หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา 
- หั วห น้ า ฝ่ ายแผน งาน แล ะ

ประกันคุณภาพ 
- หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา

และศิลปวัฒนธรรม 
- หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการ  

   หัวหน้ากลุ่มสาขา    หัวหน้าส านักงาน 

- หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี 
- หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
- หั วห น้ าแข น งวิ ช าก ารบ ริห าร

ทรัพยากรมนุษย ์
- หัวหน้าแขนงวิชาการตลาด 
- หั วห น้ าแข น งวิ ช าก ารเงิน ก าร

ธนาคาร 
- หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการธุรกิจ

บริการ 
- หัวหน้าแขนงวิชาการประกอบการ

ธุรกิจ 
- หัวหน้าแขนงวิชาการธุรกิจระหว่าง

ประเทศ 

คณะกรรมการประจ าคณะ 
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รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกนัคุณภาพ 

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนกัศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 1.1 งานธุรการสารบรรณ 
 1.2 งานประชาสัมพันธ์ 
 1.3 งาน IT/โสต 
1 .4  ง า น อ า ค า ร แ ล ะ  
สถานที่ 
1.5 งานบุคลากร 
2. ฝ่ายคลังและพัสดุ 
2.1 งานการเงิน บัญชี 
 และงบประมาณ 
2.2 งานพัสด ุ

หัวหน้าส านักงาน 

คณะกรรมการประจ าคณะ 
     คณบดี 

1. ฝ่ายบริการการศึกษา 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
 1.2 งานหลักสูตรและ การ
สอน 
1 .3  งาน ท ะ เบี ย น แ ล ะ
ประมวลผลข้อมูล 
1.4 งานการรับนักศึกษา 
1.5 งานฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพและสหกิจ 

1. ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 
1.1 งานวิเคราะห์แผนงาน/
งบประมาณ 
 1.2 งานพัฒนาระบบ/ 
ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ 
ราชการ 
 1.3 งานประกันคุณภาพ 

1. ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
1.1 งานกิจการนักศึกษา
1.2 งานบริหารงานและ   
สวัสดิภาพ 
1 .3  งาน แ น ะ แ น ว แ ล ะ
ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า 
   1.4 งานศิลปวัฒนธรรม 

1 . ฝ่ า ย วิ จั ย แ ล ะบ ริ ก า ร
วิชาการ 
 1.1 งานผลิตผลงานวิจัย 
1.2 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย 
1.3 งานผลิตวารสารวิชาการ 
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1.4 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ด้านการศึกษาต่อ 
1.  โครงการเพิ่มต าแหน่งทาง

วิชาการ 
1.เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์มีความ
ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา
ผลงานทางวิชาการ และความเข้าใจถึง
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการส่งงานเพื่อ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
2.เพื่ อสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิต
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอต าแหน่ง
ทางวิชาการให้มากขึ้น 

 - ร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่มตี าแหน่งทาง
วิชาการ                                                                                                                                                                    

ร้อยละ ≥29  บุคลากรสาย
วิชาการ 

ตุลาคม 2563  – 
กันยายน 2564 

2,000,000 ฝ่ายบรหิาร 

1. โครงการเข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้นของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 

ส่ งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรทั้งสายวิชาการ
แ ล ะ ส า ย ส นั บ ส นุ น วิ ช า ก า ร ให้
ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 

ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการที่ได้รับการ
เพิ่มพูนศักยภาพทาง
วิชาการในสาขาวิชาของ
ตนเอง 

ร้อยละ ≥5 บุคลากรสาย
วิชาการ 

มกราคม – 
สิงหาคม 254 

2,000,000 ฝ่ายบรหิาร 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาอังกฤษของ
บุคลากร 

เพื่อให้บุคลากรของคณะวิทยาการ
จัดการมีความรู้ ความสามารถและ
ทักษะการใช้ภาษาอั งกฤษในการ
ปฏิบัติงาน  

ร้อยละของบุคลากรทีผ่่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละ ≥70 บุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ 
สังกัดคณะ
วิทยาการจัดการ 

ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

80,000 
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานคณะวิทยาการจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

คณะวทิยาการจัดการ : คุณภาพและคุณธรรม ช้ันน าด้านบริหารจัดการ 

1.5.2 พันธกิจ (Mission)  

 1. ผลิตบัณฑติบริหารธุรกิจ ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคมยุค

เศรษฐกิจฐานความรู ้มีคุณธรรม และรู้จักใช้ชีวติอย่างมคีวามสุขบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง 

 2. วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ทางธุรกิจ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการ

พัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากล 

 3. ให้บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านธุรกิจ แก่ชุมชนและสังคมอย่างมี

คุณภาพ เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม และผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือ SMEs สู่

สากล 

 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและธ ารงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา

พระมหากษัตรยิ์ 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area)  

 1. ผลิตบัณฑิตที่มคีุณภาพระดับแนวหนา้  

 2. ใหบ้ริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ  

 3. อนุรักษ์ พัฒนาใหบ้ริการเป็นศูนย์กลางทางดา้นศลิปวัฒนธรรม  

 4. วิจัย สรา้งนวัตกรรมและองค์ความรู ้ 

  5. เป็นมหาวิทยาลัยที่มคีวามคล่องตัวในการบริหารจัดการ 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar)  

 1. ทุนความรู้  (Knowledge Capita) 

  2. คุณธรรม  (Morality) 

  3. เครือขา่ย  ( Partnership)  

  4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

  5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)  

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้

สู่สากล 
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1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 1. W (Wisdom & Creativity)  : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์ 

 2. H (Happiness & Loyalty)  : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 

 3. I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื 

 4. P (Professionalism)   : ความเป็นมืออาชีพ 

1.5.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจอยางยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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1.6 ข้อมูลบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ (ข้อมูลเมื่อวันที ่1 ตุลาคม 2564) 
1.6.1 ตารางข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามประเภทบุคลากร และคุณวุฒิการศึกษา 

1.6.2 ตารางข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามประเภทบุคลากร และต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ล าดับ
ที่ 

 
ขื่อหน่วยงาน 

ข้าราชการ  
รวม 
ขรก. 

พนง.(เงินรายได้) รวม 
 พนง. 
(เงิน

รายได้) 

พนง.(งบประมาณ
แผ่นดิน) 

รวม 
พนง.(งบ 
ประมาณ
แผ่นดิน) 

 
ผลรวม
ทั้งหมด  

ผศ. 
 

รศ. 
 

อ. 
 

ผศ. 
 

รศ. 
 

ศ. 
 

อ. 
 

ผศ. 
 

รศ. 
 

อ. 
1 คณะวิทยาการจัดการ 5 5 2 12 1 0 0 13 14 15 1 13 29 55 

 
1.6.3 ตารางข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ าแนกตามประเภทบุคลากร และคุณวุฒิการศึกษา 

 

 
ล าดับ

ที่ 

 
ขื่อหน่วยงาน 

ข้าราชการ  
รวม 

ข้าราชการ 

พนง.(เงินรายได้)  
รวม พนง.

(เงิน
รายได้) 

พนง.(งบประมาณ
แผ่นดิน) 

 
รวม พนง.

(งบประมาณ 
แผ่นดิน) 

ผลรวม
ทั้งหมด 

ป.
ตร ี

ป.โท ป.
เอก 

ป.
ตร ี

ป.โท ป.
เอก 

ป.
ตร ี

ป.โท ป.
เอก 

1 คณะวิทยาการจัดการ 0 4 8 12 1 11 2 14 0 10 19 29 55 

 
ล าดับ

ที่ 

 
หน่วยงาน 

ข้าราชการ  
รวม 

พนง.(งปม.เงินรายได้)  
รวม 

พนง.(งปม.แผ่นดิน)  
รวม 

ลจ.ชั่วคราว  
รวม 

ลจ.ประจ า  
รวม 

 
ผลรวม
ทั้งหมด 

ป.ตรี ป.โท ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.
เอก 

ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท 

1 คณ ะวิทยาการ
จัดการ 

0 0 0 0 2 1 0 3 0 10 12 22 2 0 2 1 0 0 1 28 
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ส่วนที่ 2  
แผนการพัฒนาบุคลากร 

 
2.1 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 

ให้มหาวิทยาลัยและส่วนงานต่างๆ มีบทบาทและหน้าที่ดังนี้  
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกกลุ่ม ทุกระดับอย่างทั่วถึงต่อเนื่องและ

เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ สร้างจิตส านึกและทัศนคติของบุคลากรให้สามารถปรับเปลี่ยนไปในทางที่
พึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  

2. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะตลอดจนมี
ค่านิยม คุณธรรม และทัศนคติที่ถูกต้องทันสมัยสามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและให้ถือว่าการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเป็นการลงทุน เพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดสรรวงเงินงบประมาณไว้เป็นการเฉพาะอย่างเหมาะสม และ
ก าหนดสัดส่วนระยะเวลาในการ ฝึกอบรมในรอบปีงบประมาณอย่างชัดเจน 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร ระหว่าง
มหาวิทยาลัย และส่วนงาน เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีความสอดคล้อง
กับความต้องการอยางแท้จริง 
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนการพัฒนาบุคลากร 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนสมรรถนะทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 
     2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
     3. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าในสายงานของตน 
     4. เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรปฏิบัติตน ครองตน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลัย 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน 
2.3.3 ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (ร้อยละ 5) ≥ 5 

 
2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร 

คณะวิทยาการจัดการได้ด าเนินการโดยก าหนด หน้าที่รับผิดชอบ แต่ละต าแหน่งที่สอดคล้องกับ
ภารกิจ ลักษณะงาน ความจ าเป็นของสถาบันอุดมศึกษา โดยการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ด าเนินการดังนี้ 

  1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
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 2. ก าหนด หน้าที่รับผิดชอบ แต่ละต าแหน่งที่สอดคล้องกับภารกิจ ลักษณะงาน ความจ าเป็นของ
สถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน 

3. น าข้อมูลตามข้อ 1 คือ ความต้องการจ าเป็นของบุคลากรฯ มาวิ เคราะห์และจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรพร้อมทั้ง ทบทวน กระบวนการพัฒนาบุคลากรรู้ที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาปรับปรุง
ให้มีความเหมาะสมส าหรับงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4. เสนอแผนพัฒนาบุคลากรให้ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 
5. สื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลายให้กับบุคลากรได้รับทราบ 
6. จัดท าระบบและติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ า เสมอ 

และจัดท ารายงานเสนอต่อผู้มีอ านาจ รวมทั้งน าผลการติดตามไปปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
   7. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

และน าไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรและกระบวนการพัฒนาบุคลากรส าหรับปีต่อไป 
 

2.5 แผนการพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2565 – 2569 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2.5.1  แผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

    2.5.2  ตารางกิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอ

บ ปี 65 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ปี 69 

ด้านการศึกษาต่อ 
1.  โครงการเพิ่มต าแหน่งทาง

วิชาการ 
1.เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์มีความ
ตระหนักถึงความส าคัญของการ
พัฒนาผลงานทางวิชาการ  และ
ความ เข้ า ใจถึ งหลั ก เกณ ฑ์ และ
ขั้ น ต อ น ก า รส่ ง ง าน เ พ่ื อ เข้ า สู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 
2.เพ่ือสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิต
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอต าแหน่ง
ทางวิชาการให้มากข้ึน 

1. ร้อยละของผู้สอน
ที่มีคุณภาพสูง 
(ต าแหน่งทาง
วิชาการ) 
 

ร้อยละ 
> 35 
 
 
 

ร้อยละ 
> 35 
 
 
 

ร้อยละ 
> 35 
 
 
 

ร้อยละ 
> 35 
 
 
 

ร้อยละ 
> 35 

 บุคลากรสาย
วิชาการ 

ฝ่าย
บริหาร 

2 โครงการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น
ของบุคลากรสยสนับสนุน
วิชาการ 

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนวิชาการให้ปฏิบตัิงาน
ได้อย่างมืออาชีพ 

จ านวนบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการท่ี
เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

1 คน 1 คน 1 คน 1 คน 1 คน  บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการ 

ฝ่าย
บริหาร 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษของบุคลากร 

เพื่อให้บุคลากรของคณะวิทยาการ
จัดการมคีวามรู้ ความสามารถและทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละของบุคลากรที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 
≥72 

ร้อยละ 
≥72 

ร้อยละ 
≥72 

ร้อยละ 
≥72 

ร้อยละ 
≥72 

บุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ 
สังกัดคณะ
วิทยาการจัดการ 

ฝ่ายบรหิาร 
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2.6 แผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 
1.  โครงการเพิ่มต าแหน่งทาง

วิชาการ 
1.เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์มีความ
ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา
ผลงานทางวิชาการ และความเข้าใจถึง
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการส่งงานเพื่อ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
2.เพื่ อสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิต
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอต าแหน่ง
ทางวิชาการให้มากขึ้น 

 - ร้อยละของผู้สอนที่มี
คุณภาพสูง (ต าแหน่งทาง
วิชาการ)                                                                                                                                                                    

ร้อยละ ≥35  บุคลากรสาย
วิชาการ 

ตุลาคม 2563  – 
กันยายน 2564 

10,000  
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบรหิาร 
2. โครงการเข้าสู่ต าแหน่งที่

สูงขึ้นของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 

ส่ งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรทั้งสายวิชาการ
แ ล ะ ส า ย ส นั บ ส นุ น วิ ช า ก า ร ให้
ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 

จ านวนบุคลากรสาย
วิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้น 

1 คน บุคลากรสาย
วิชาการ 

มกราคม – 
สิงหาคม 254 

10,000 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาอังกฤษของ
บุคลากร 

เพื่อให้บุคลากรของคณะวิทยาการ
จัดการมีความรู้ ความสามารถและ
ทักษะการใช้ภาษาอั งกฤษในการ
ปฏิบัติงาน  

ร้อยละของบุคลากรทีผ่่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละ ≥72 บุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ 
สังกัดคณะ
วิทยาการจัดการ 

ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

20,000 
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ส่วนที่ 3 

 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

การน าแผนการพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - พ.ศ.2569) ,ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท า
โครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่
ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบเพ่ือให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรมด้านพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2. เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ และกลไกการบริหารจัดการน าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อย่างเป็น
ระบบ 

3.1 แนวทางการน าแผนการพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-พ.ศ.2569) และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนการพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจัดท า

แนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับ
หน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานว่าสามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนการพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งสามารถ
ประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 การติดตามประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ
บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนว
ทางการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

38
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1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด 
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง
เป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 อย่างต่อเนื่อง 

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ทุกๆไตรมาสพร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ก      ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจดัท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี 

( พ.ศ. 2565 – 2569 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ข   รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2565 – 2569 )  
และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

                  ระเบียบวาระการประชุม 
 
การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ คณะวิทยาการจัดการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ครั้งที่ 1/2564 
วันศุกร์ท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2564 

เวลา 11.00 น.  
ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1 ชั้น 1 อาคาร 56 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ระเบียบวาระการประชุม 
การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ครั้งที่ 1/2564 
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 

เวลา 11.00 น. 
ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1 ช้ัน 1 อาคาร 56 

 
------------------------------------------------------------------- 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

-ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

-ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

-ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

การจัดท าแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)  
          และ ประจ าปีงบประมาณ 2565  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
-ไม่มี- 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ครั้งที่ 1/2564 
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 

เวลา 11.00 น. 
ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1 ช้ัน 1 อาคาร 56 

 
------------------------------------------------------------------- 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์                ประธานคณะกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลัดดา  หิรัญยวา  รองประธาน 
3. อาจารย์ปิติมนัส   บรรลือ   กรรมการ 
4. นางสาววีณา    กันหญีต           กรรมการ 
5. นางสาวภคพร   เดชอนันต์        กรรมการ 
6. นางสาวกันยากร  สุจริตเนตกาล         กรรมการ 
7. นายธนกฤต     พิพัฒน์สกุลกมล  กรรมการ 
8. นายกฤษณ์ปกรณ์    บุญมา   กรรมการ 
9. นางสาวสุพัสวี   โมรากุล   กรรมการ 
10. นางสาวจิณห์จุฑา   ศรีเหรา   กรรมการและเลขานุการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 11.00 น. 
 
ประธานที่ประชุม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  คล้ายสังข ์
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

-ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

-ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

-ไม่มี- 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
การจัดท าและด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ระดับหน่วยงาน 

ตามยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งฝ่ายต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบจัดท าแผน
ลูก จึงขอมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

 

1. แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร 
3. แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
4. แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
5. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
6. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

ในการนี้ให้ผู้รับผิดชอบแผนต่าง ๆ ด าเนินการจัดท าแผนให้แล้วเสร็จตามที่หน่วยงานเจ้าภาพก าหนด  
และน าส่งไปฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เพ่ือด าเนินการต่อไป 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
-ไม่มี- 

 

ปิดประชุมเวลา 12.30 น. 
 
 
 
 
 

                                                                            (นายกฤษณ์ปกรณ์  บุญมา) 
                                                                              นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
                                                                            ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  คล้ายสังข์) 
                                                                             คณบดีคคณะวิทยาการจัดการ 
                                                                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ค      ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2565 – 2569 ) 

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


