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บทสรุปสำหรับผูบริหาร 

 
คณะวิทยาการจัดการ ไดพัฒนาการจัดการศึกษาทั ้งระบบ โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

สาขาวิชาใหม เพื ่อใหมีเอกลักษณที ่โดดเดน และมุ งตอบสนองตามการพัฒนาของมหาวิทยาลัย และตาม
สภาพแวดลอม ความเจริญกาวหนาทั้งทางเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ ความรูและทักษะในอนาคตท่ีตลาดงาน
ตองการ อีกท้ัง คณะวิทยาการจัดการ มีความจำเปนท่ีจะตองสรางความม่ันใจแกสังคมวาสามารถพัฒนาองคความรู
และผลิตบัณฑิต ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยและประเทศใหมากขึ้น รวมถึงการสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันระดับสากล และเพื่อใหการจัดการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มีคุณภาพได
มาตรฐานตามที่กำหนด เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาการศึกษาทุกระดับใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน
ตามที่กำหนด เทาทัน ตอการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการตามพันธกิจ
ของคณะไดแก  

1. ผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ ใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของชุมชนและสังคมยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู มีคุณธรรม และรูจัดใชชีวิตอยางมีความสุขบนพ้ืนฐานแหงความพอเพียง  

2. วิจัย สรางนวัตกรรม และองคความรูทางธุรกิจ สูการพัฒนาทองถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปญญาไทย 
สูสากล  

3. ใหบริการวิชาการ และถายทอดเทคโนโลยีทางดานธุรกิจแกชุมชนและสังคมอยางมีคุณภาพ เพื่อ ยก
มาตรฐานชุมชน สังคม และผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ SMEs สูสากล  

4. สงเสริมและสนับสนุนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และธารงไวซ่ึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  
โดยมีเปาหมายการพัฒนาคณะ จานวน 6 ดาน ไดแก  

เปาหมายท่ี 1 : ดานบริการดานการศึกษา  
เปาหมายท่ี 2 : ดานวิจัยและบริการวิชาการ การสรางงานวิจัย เพ่ือการนาเสนอในระดับชาติ/ นานาชาติ  
เปาหมายท่ี 3 : ดานการบริหารงาน  
เปาหมายท่ี 4 : ดานการจัดหารายได  
เปาหมายท่ี 5 : ดานกิจการการศึกษาและการสรางเครือขายท่ีมีคุณภาพ  
เปาหมายท่ี 6 : ดานแผนงานและประกันคุณภาพ การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพตาม เกณฑของ 

สกอ. และ สมศ.  
 
 
 
 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ คลายสังข)  
 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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สวนท่ี 1 บทนำ 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  มาตรา 11 ระบุ

ดังนี้ “ สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยาง
สม่ำเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหาร
ราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์”  

การพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มุงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร รวมท้ังเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ี และใหสอดคลองกับพันธกิจ เปาหมาย และ ยุทธศาสตรของ คณะวิทยาการ
จัดการและของมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้คณะไดกําหนดอัตรากําลังของบุคลากรในปจจุบัน รวมท้ังท่ีตองการใน
อนาคตอยางนอย 5 ปขางหนา (2560 – 2564) เพ่ือใชในการวางแผนความตองการดานบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงกําหนดอัตรากําลังท่ีตองการเพ่ือการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตรและการพัฒนางาน
ประจํา โดยใหไดรับการฝกอบรมตามเกณฑท่ีสถาบันการศึกษากําหนด เพ่ือสามารถนําความรูท่ีไดรับการ 
พัฒนาของตนใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน รวมท้ังการสงเสริมเรื่องขวัญและกําลังใจแกบุคลากร โดยนําแนวคิด
ระบบสมรรถนะ (Competency System) เปนเครื่องมือแปลงกลยุทธของคณะไปสูการ ปฏิบัติและมีการ
ติดตามประเมินผล เพ่ือสามารถบงชี้ความสําเร็จ ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน ตามแผน ดังนั้น เพ่ือใหการ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 บรรลุ วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล คณะวิทยาการจัดการ ตระหนักในความสําคัญของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือใชเปน
แนวทางในการดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากร และเพ่ือใหบุคลาของคณะมีความรูความสามารถทักษะท่ีดี
เพ่ือใหผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจวิธีการทํางานเกิดกระบวนการเรียนรูเก่ียวกับ แนวคิด กฎเกณฑมี
ทัศนคติเพ่ือเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและใหสอดคลองกับการประกัน คุณภาพการศึกษาของคณะ ซ่ึง
แผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาอันประกอบดวย ลักษณะ และความหมายดังตอไปนี้  

- แผนพัฒนาบุคลากร หมายถึง แนวทาง กลยุทธหรือยุทธศาสตรของสถาบันในการพัฒนา บุคลากร
ของสถาบันตามวิชาชีพ เพ่ือธํารงรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพใหอยูคูองคกรตลอดไป  

- บุคลากร หมายถึง อาจารยประจํา และบุคลากรสายสนับสนุน  
- การพัฒนาอาจารยประจํา หมายถึง พิจารณาจากการท่ีอาจารยประจําท่ีไดรับการสนับสนุนมี โอกาส

เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการท้ังในและตางประเทศเทียบกับบุคลากรของคณะ
ท้ังหมด 

 - การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน พิจารณาจากการท่ีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไดรับการพัฒนา
ความรูและทักษะในวิชาชีพ ไดแก การสงบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไปศึกษาตอไปอบรมสัมมนาหรือดูงาน 
และการเขารับการฝกอบรมท่ีมหาวิทยาลัยหรือคณะจัดข้ึนเอง โดยมี วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาการจัดการจึงไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ข้ึนเพ่ือเปนแนวทางท่ีสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตรของคณะ รวมท้ัง
ใหครอบคลุมถึงเปาหมาย แนวทางการดําเนินกิจกรรมและกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาบุคลากรของคณะ 
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ประวัติความเปนมาของคณะวิทยาการจัดการ 
 

คณะวิทยาการจัดการ ไดเริ่มกอตั้งข้ึนในป พ.ศ. 2528 ซ่ึงขณะนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยัง
มีฐานะเปนวิทยาลัยครูสวนสุนันทา และคณะวิทยาการจัดการใชชื่อวา คณะวิชาวิทยาการจัดการ  คณะทำงาน
ท่ีรวมกันกอตั้งคณะวิชาประกอบดวยอาจารยจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร และรัฐศาสตร คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร จำนวน 3 ทาน คือ อาจารยรัชพิณ รัชตะนาวิน, อาจารยเชวง แสนทวีสุข และอาจารย
อภิชาต กำภูมิประเสริฐ รวมท้ังบุคลากรจากหนวยงานอ่ืนอีก 2 ทาน ไดแก อาจารยเปรมจิตต สระวาสี จาก
คณะวิชาวิทยาศาสตรและอาจารยสมศักดิ์ ขาวลาภ จากหนวยศึกษานิเทศก กรมการฝกหัดครู
กระทรวงศึกษาธิการ โดยวิทยาลัยมอบหมายใหอาจารยเปรมจิตต สระวาสี เปนหัวหนาคณะทำงานในการ
กอตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการ 

ระยะแรกของโครงการกอตั้งคณะนั้นไดทดลองเปดสอนในหลักสูตร โปรแกรมวิชาธุรกิจศึกษากอน 
หลักจากนั้นในป พ.ศ. 2530 จึงดำเนินการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา ศิลปศาสตร สาขาการจัดการท่ัวไป และ
ในวันท่ี 17 เมษายน พ.ศ.2530 ไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหคณะวิชาวิทยาการจัดการเปนสวน
ราชการหนึ่งของวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ประกอบดวยภาควิชา 5 ภาควิชาคือ 

1. ภาควิชาการเงินและการบัญชี 
2. ภาควิชาการตลาด 
3. ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ 
4. ภาควิชาการบริหารธุรกิจและสหกรณ 
5. ภาควิชาเศรษฐศาสตร 
มีหนาท่ีในการบริหารจัดการ และดูแลการจัดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 2 ป 

ตอเนื่อง และปริญญาตรี 4 ป ในสายบริหารธุรกิจและการจัดการ สายนิเทศศาสตรและสายอุตสาหกรรมบริการ 
ในป พ.ศ.2538 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538  นับตั้งแตนั้นเปนตนมา คณะวิชา
วิทยาการจัดการ ก็ไดเปลี่ยนชื่อเปน คณะวิทยาการจัดการ เปนสวนราชการหนึ่งในสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
ในป พ.ศ.2539 คณะวิทยาการจัดการปรับเปลี่ยนสวนราชการภายในคณะจากการบรหิารแบบภาควิชาเปนการ
บริหารงานแบบโปรแกรมวิชา ประกอบดวย 3 โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป โปรแกรม
วิชาการบริหารธุรกิจ และโปรแกรมวิชานิเทศศาสตรและในปการศึกษา 2543 มีโปรแกรมวิชาเพ่ิมข้ึนอีก 1 
โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
ในป พ.ศ.2547 ไดมีการปรับเปลี่ยนสถานะองคกร จากสถาบันราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏในสวน
โครงสรางของคณะวิทยาการจัดการ ไดเพ่ิมโปรแกรมวิชาอีก 1 โปรแกรมวิชา ไดแก โปรแกรมวิชาการบัญชี 
ในป พ.ศ.2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการปรับโครงสรางองคกรใหทุกหนวยงาน และในสวนของ
คณะวิทยาการจัดการ มีโครงสรางองคกรใหมดังนี้ 

1. โปรแกรมวิชา จำนวน 2 โปรแกรมวิชา 
-  โปรแกรมวิชาบรหิารธุรกิจ 
-  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร 

2. สำนักงานคณบดี 
ในป พ.ศ. 2550 มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรทุกหนวยงานอีกครั้งในสวน คณะวิทยาการจัดการ 

ไดเปลี่ยนคำวา “โปรแกรมวิชา” เปนคำวา “สาขาวิชา” รวมท้ังสิ้น 16 สาขาวิชา และจำแนกเปนหลักสูตรได 3 
หลักสูตร ไดแก   
 



3 
 

1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจ มี 8 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
มนุษย สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ สาขาวิชา
ธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ และสาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ 
 2.  หลักสูตรการบัญชี มี 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี 

3.  หลักสูตรนิเทศศาสตร มี 6 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาวารสารศาสตรประชาสัมพันธ สาขาวิชาการ
โฆษณา สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน วิสาขาวิชาทยุกระจายเสียง และสาขาวิชาการภาพยนตรสื่อสารการแสดง   
ในป พ.ศ.2552 หลักสูตรนิเทศศาสตรไดเปดสาขาใหมเพ่ิมข้ึนจำนวน 2 สาขาวิชาไดแก สาขาวิชา
ภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม และสาขาวิชาการแพรภาพผานสื่อผสมสมัยใหม 

ในปการศึกษา 2555 ไดมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยสรุปไดวา หลักสูตรบริหารธุรกิจ มี
จำนวน 8 สาขาวิชา หลักสูตรการบัญชี และหลักสูตรนิเทศศาสตร มีจำนวนท้ังสิ้น 8 สาขาวิชา รวมท้ังสิ้น 17 
สาขาวิชา 

ในปการศึกษา 2558 ไดมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตร ซ่ึงจากเดิมมีจำนวน 8 
หลักสูตร ปรับปรุงเปน 1 หลักสูตร 8 แขนงวิชา ดังนี้  
  1) แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง 
  2) แขนงวิชาวิทยุโทรทัศน 
  3) แขนงวิชาวารสารสนเทศ 

4) แขนงวิชาการประชาสัมพันธและการสื่อสารองคกร 
  5) แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด  
  6) แขนงวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม 
  7) แขนงวิชาการสื่อสารผานสื่อใหม 
  8) แขนงวิชาภาพยนตร 

ในปการศึกษา 2559 ไดมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ จำนวน 3 หลักสตูร จากเดิมมี
จำนวน 8 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มี 6 แขนงวิชา ดังนี้ 

  1) แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 
  2) แขนงวิชาการตลาด 
  3) แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
  4) แขนงวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 
  5) แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 
  6) แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ 

และมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

สำหรับปการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร นิเทศศาสตร จาก
เดิม 1 หลักสูตร 8 แขนงวิชา เปน 1 หลักสูตร 5 แขนงวิชา ดังนี้ 
 1) แขนงวิชาวารสารศาสตร 
 2) แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิชาวิทยุโทรทัศน 
 3) แขนงวิชาการประชาสัมพันธและการสื่อสารองคกร 
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 4) แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด  
 5) แขนงวิชาภาพยนตรและสื่อดิจิทัล 
โดยสรุปคณะวิทยาการจัดการ มีหลักสูตรท้ังหมด 5 หลักสูตร ดังนี้ 
 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 1 หลักสูตร 6 แขนงวิชา ดังนี้ 
  1) แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 
  2) แขนงวิชาการตลาด 
  3) แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
  4) แขนงวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 
  5) แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 

6) แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ 
 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 3. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
 4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
 5. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 1 หลักสูตร 5 แขนงวิชา ดังนี้ 
  1) แขนงวิชาวารสารศาสตร 
  2) แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิชาวิทยุโทรทัศน 
  3) แขนงวิชาการประชาสัมพันธและการสื่อสารองคกร 
  4) แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด  
  5) แขนงวิชาภาพยนตรและสื่อดิจิทัล 

สำหรับปการศึกษา 2564 คณะวิทยาการจัดการ มีหลักสูตรท้ังหมด 3 หลักสูตร ดังนี้ 
 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 1 หลักสูตร 6 แขนงวิชา ดังนี้ 
  1) แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 
  2) แขนงวิชาการตลาด 
  3) แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
  4) แขนงวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 
  5) แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 

6) แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ 
 2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
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ปจจุบันคณะวิทยาการจัดการกอตั้งมาครบ 30 ป มีคณบดีบริหารงานจำนวน  9  ทาน คือ 
1.  อาจารยเปรมจิตต  สระวาลี  (หัวหนาคณะวิชา)   พ.ศ. 2530 – 2533 
2.  อาจารยรัชพิณ  รัชตะนาวิน  (หัวหนาคณะวิชา)   พ.ศ. 2533 – 2536 
3.  รองศาสตราจารยอุไร  ถาวรายุศม (หัวหนาคณะวิชา)   พ.ศ. 2536 – 2538  

      (คณบดีโดยตำแหนง) พ.ศ. 2538 – 2539  
4.  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์  ขาวลาภ  (คณบดี)        พ.ศ. 2539 – 2542 
5.  ผูชวยศาสตราจารยวิภาพรรณ  กนิษฐนาคะ (คณบดี)       พ.ศ. 2542 – 2546 
6.  อาจารยทรงศักดิ์  พิริยะกฤติ  (คณบดี)        พ.ศ. 2546 – 2549 

         ผูชวยศาสตราจารยชัยธนตัถกร  ภวิศพิริยะกฤติ  (คณบดี)  พ.ศ. 2549 – 2552  
   (เปลี่ยนชื่อ – สกุล) 

7.  อาจารย ดร.สมเดช  รุงศรีสวัสดิ ์ (คณบดี)   พ.ศ. 2552 – 2556 
8.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประทีป  วจีทองรัตนา  (คณบดี)  พ.ศ. 2556 – 2563 
9.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์  คลายสังข  (คณบดี)  พ.ศ. 2563 – ปจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 



1.2 โครงสรางคณะวิทยาการจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       คณบดี 

รองคณบดีฝาย
บริหาร 

     รองคณบดี 
    ฝายวิชาการ 

รองคณบดีฝายแผนงาน
และประกนัคุณภาพ 

รองคณบดีฝาย 
กิจการนกัศึกษา 

รองคณบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ 

- หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
- หัวหนาฝายคลังและพัสดุ 
- หัวหนาฝายบริการการศึกษา 
- หัวหนาฝายแผนงานและประกนัคุณภาพ 
- หัวหนาฝายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
- หัวหนาฝายวิจัยและบริการวิชาการ  

   หัวหนากลุมสาขา    หัวหนาสำนักงาน 

- หัวหนาสาขาวิชาการบัญชี 
- หัวหนาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
- หัวหนาแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
- หัวหนาแขนงวิชาการตลาด 
- หัวหนาแขนงวิชาการเงินการธนาคาร 
- หัวหนาแขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 
- หัวหนาแขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ 
- หัวหนาแขนงวิชาการธุรกิจระหวางประเทศ 

คณะกรรมการประจำคณะ 
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1.3 โครงสรางการบริหารจัดการ 
 
 
 
 

รองคณบดีฝาย
บริหาร 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 

รองคณบดีฝายแผนงาน
และประกนัคุณภาพ 

รองคณบดีฝาย
กิจการนกัศึกษา 

รองคณบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ 

1. ฝายบรหิารงานทั่วไป 
 1.1 งานธุรการสารบรรณ 
 1.2 งานประชาสัมพันธ 
 1.3 งาน IT/โสต 
1.4 งานอาคารและ  
สถานที่ 
1.5 งานบุคลากร 
2. ฝายคลังและพัสด ุ
2.1 งานการเงิน บัญชี 
 และงบประมาณ 
2.2 งานพัสดุ 

หัวหนาสำนักงาน 

คณะกรรมการประจำคณะ 
     คณบดี 

1. ฝายบริการการศึกษา 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
 1.2 งานหลักสูตรและ 
การสอน 
1.3 งานทะเบียนและ
ประมวลผลขอมูล 
1.4 งานการรับนักศึกษา 
1.5 งานฝกประสบการณ 
วิชาชีพและสหกจิ 

1. ฝายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 
1.1 งานวิเคราะหแผนงาน/
งบประมาณ 
 1.2 งานพัฒนาระบบ/ 
ประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการ 
 1.3 งานประกันคุณภาพ 

1. ฝายกิจการนักศึกษา 
1.1 งานกิจการนักศึกษา
1.2 งานบริหารงานและ   
สวัสดิภาพ 
1.3 งานแนะแนวและ
ทุนการศึกษา 
   1.4 งานศิลปวัฒนธรรม 

1. ฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ 
 1.1 งานผลิตผลงานวิจัย 
1.2 งานเผยแพรผลงานวิจัย 
1.3 งานผลิตวารสารวิชาการ 



1.4 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

แผนพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ประจำปงบประมาณ 2565 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เปาหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุมเปาหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ดานการศึกษาตอ 
1.  โครงการเพ่ิมตำแหนง

ทางวิชาการ 
1.เพ่ือสงเสรมิใหคณาจารยมีความ
ตระหนักถึงความสำคญัของการ
พัฒนาผลงานทางวิชาการ และ
ความเขาใจถึงหลักเกณฑและ
ข้ันตอนการสงงานเพ่ือเขาสู
ตำแหนงทางวิชาการ 
2.เพ่ือสนับสนุนใหคณาจารยผลิต
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอตำแหนง
ทางวิชาการใหมากข้ึน 

 - รอยละของอาจารย
ประจำท่ีมตีำแหนงทาง
วิชาการ                                                                                                                                                                    

รอยละ ≥35  บุคลากรสายวิชาการ บรรล ุ
(ไดคะแนน 

รอยละ 
≥52.73) 

ตุลาคม 2564  – 
กันยายน 2565 

2,000,000 ฝายบรหิาร 

2. โครงการเขาสูตำแหนงท่ี
สูงข้ึนของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรทั ้งสาย

ว ิ ช าการและสายสน ั บส นุน

วิชาการให้ปฏิบัติงานได้อย่างมือ

อาชีพ 

รอยละของบุคลากรสาย
วิชาการท่ีไดรับการเพ่ิมพูน
ศักยภาพทางวิชาการใน
สาขาวิชาของตนเอง 

รอยละ ≥1 บุคลากรสายวิชาการ บรรลุ  
(ไดรับตำแหนง
ชำนาญการ 1 

คน) 

ตุลาคม 2564  – 
กันยายน 2565 

2,000,000 ฝายบรหิาร 

3 โครงการพัฒนา
ศักยภาพดาน
ภาษาอังกฤษของ
บุคลากร 

เ พ ื ่ อ ใ ห ้ บ ุ ค ล า ก ร ขอ งคณะ

ว ิทยาการจ ั ดการม ีความร ู ้  

ความสามารถและทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษในการปฏบัิตงิาน  

รอยละของบุคลากรท่ีผาน
เกณฑมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลยั 

รอยละ ≥72 บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน
วิชาการ สังกัดคณะ
วิทยาการจัดการ 

บรรล ุ
(ไดคะแนน 

รอยละ ≥90) 

ตุลาคม 2564  – 
กันยายน 2565 

80,000 



1.5 ขอมูลพ้ืนฐานคณะวิทยาการจัดการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1.5.1 วิสัยทัศน (Vision) 

คณะวิทยาการจัดการ : คุณภาพและคุณธรรม ชั้นนำดานบริหารจัดการ 
1.5.2 พันธกิจ (Mission)  

  1. ผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ ใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของชุมชนและสังคมยุค
เศรษฐกิจฐานความรู มีคุณธรรม และรูจักใชชีวิตอยางมีความสุขบนพ้ืนฐานแหงความพอเพียง 
  2. วิจัย สรางนวัตกรรม และองคความรูทางธุรกิจ สูการพัฒนาทองถ่ิน ตลอดจนการพัฒนา
ภูมิปญญาไทยสูสากล 
  3. ใหบริการวิชาการ และถายทอดเทคโนโลยีทางดานธุรกิจ แกชุมชนและสังคมอยางมี
คุณภาพ เพ่ือยกมาตรฐานชุมชน สังคม และผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือ SMEs สูสากล 
  4. สงเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและธำรงไวซ่ึงชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area)  
  1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพระดับแนวหนา  
  2. ใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชนและสังคมนานาชาติ  
  3. อนุรักษ พัฒนาใหบริการเปนศูนยกลางทางดานศิลปวัฒนธรรม  
  4. วิจัย สรางนวัตกรรมและองคความรู  
   5. เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีความคลองตัวในการบริหารจัดการ 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar)  
  1. ทุนความรู  (Knowledge Capita) 

   2. คุณธรรม  (Morality) 
   3. เครือขาย  ( Partnership)  
   4. ความเปนมืออาชีพ (Professionalism) 
  5. วัฒนธรรม (Culture) ท่ีวา “ความเปนแบบอยางท่ีดีตามวิถีของรัตนโกสินทร”   

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)  
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอาวุโส 

1.5.6 อัตลักษณ (Identity) 
เปนนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

1.5.7 เอกลักษณ (Uniqueness) 
  เนนความเปนวัง ปลูกฝงองคความรู ยึดม่ันคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรียนรูสู
สากล 

1.5.8 คานิยมหลัก (Core Values) 
  1. W (Wisdom & Creativity)  : ปญญาและความคิดสรางสรรค 
  2. H (Happiness & Loyalty)  : ความผาสุกและความภักดีในองคกร 
  3. I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรวมมือ 
  4. P (Professionalism)   : ความเปนมืออาชีพ 
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1.5.9 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Thrusts) 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตใหเปนมืออาชีพ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สรางงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพ

ชีวิต เศรษฐกิจอยางยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความสัมพันธกับเครือขายและขยายการยกยองระดับนานาชาติ 

 
 



1.6 ขอมูลบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ (ขอมูลเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2565) 
1.6.1 ตารางขอมูลบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามประเภทบุคลากร และคุณวุฒิการศึกษา 

 
1.6.2 ตารางขอมูลบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามประเภทบุคลากร และตำแหนงทางวิชาการ 

 
ลำดับ

ท่ี 

 
ข่ือหนวยงาน 

ขาราชการ  
รวม 
ขรก. 

พนง.(เงินรายได) รวม 
 พนง. 
(เงิน

รายได) 

พนง.(งบประมาณ
แผนดิน) 

รวม 
พนง.(งบ 
ประมาณ
แผนดิน) 

 
ผลรวม
ท้ังหมด  

ผศ. 
 

รศ. 
 

อ. 
 

ผศ. 
 

รศ. 
 

ศ. 
 

อ. 
 

ผศ. 
 

รศ. 
 

อ. 
1 คณะวิทยาการจัดการ 3 5 2 10 2 0 0 11 13 16 1 14 31 54 

1.6.3 ตารางขอมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำแนกตามประเภทบุคลากร และคุณวุฒิการศึกษา 
 

 
ลำดับ

ท่ี 

 
ข่ือหนวยงาน 

ขาราชการ  
รวม 

ขาราชการ 

พนง.(เงินรายได)  
รวม พนง.

(เงิน
รายได) 

พนง.(งบประมาณ
แผนดิน) 

 
รวม พนง.

(งบประมาณ 
แผนดิน) 

ผลรวม
ท้ังหมด 

ป.
ตร ี

ป.โท ป.
เอก 

ป.
ตร ี

ป.โท ป.
เอก 

ป.
ตร ี

ป.โท ป.
เอก 

1 คณะวิทยาการจัดการ 0 3 7 10 1 7 5 13 0 9 22 31 54 

 
ลำดับ

ท่ี 

 
หนวยงาน 

ขาราชการ  
รวม 

พนง.(งปม.เงินรายได)  
รวม 

พนง.(งปม.แผนดิน)  
รวม 

ลจ.ชั่วคราว  
รวม 

ลจ.ประจำ  
รวม 

 
ผลรวม
ท้ังหมด 

ป.ตร ี ป.โท ต่ำ
กวา 
ป.ตร ี

ป.
ตร ี

ป.
โท 

ป.
เอก 

ต่ำ
กวา 
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ต่ำกวา 
ป.ตร ี

ป.
ตร ี

ต่ำกวา 
ป.ตร ี

ป.
ตร ี

ป.โท 

1 คณะวิทยาการ
จัดการ 

0 0 0 0 2 1 0 3 0 12 10 22 2 1 3 1 0 0 1 29 



สวนท่ี 2  
แผนการพัฒนาบุคลากร 

 
2.1 นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร 

ใหมหาวิทยาลัยและสวนงานตางๆ มีบทบาทและหนาท่ีดังนี้  
1. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกกลุม ทุกระดับอยางท่ัวถึงตอเนื่องและ

เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ สรางจิตสํานึกและทัศนคติของบุคลากรใหสามารถปรับเปลี่ยนไปในทางท่ี
พึงประสงคไดอยางเหมาะสม รวมท้ังการเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม  

2. สงเสริมใหมีการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยมุงใหมีความรูความสามารถ ทักษะตลอดจนมีคานิยม 
คุณธรรม และทัศนคติท่ีถูกตองทันสมัยสามารถนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย และรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตและใหถือวาการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรเปนการลงทุน เพ่ือความ
เจริญกาวหนาของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดสรรวงเงินงบประมาณไวเปนการเฉพาะอยางเหมาะสม และ
กําหนดสัดสวนระยะเวลาในการ ฝกอบรมในรอบปงบประมาณอยางชดัเจน 

3. สงเสริมและสนับสนุนใหมีความรวมมือในการสรางเครือขายการพัฒนาบุคลากร ระหวางมหาวิทยาลัย 
และสวนงาน เพ่ือใหการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยเปนไปอยางท่ัวถึงและมีความสอดคลองกับความ
ตองการอยางแทจริง 
2.2 วัตถุประสงคของแผนการพัฒนาบุคลากร 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนสมรรถนะทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 
     2. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
     3. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความกาวหนาในสายงานของตน 
     4. เพ่ือปลูกฝงใหบุคลากรปฏิบัติตน ครองตน ภายใตหลักธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลัย 

2.3 ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดความสำเร็จและคาเปาหมายของ
มหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน 

2.3.2 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
บุคลากรทุกระดับมีความกาวหนาในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู คุณธรรมและจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน 
2.3.3 ตัวช้ีวัดความสำเร็จและคาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
1.รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา (รอยละ 5) ≥ 5 
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2.4 ข้ันตอนการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร 
คณะวิทยาการจัดการไดดำเนินการโดยกำหนด หนาท่ีรับผิดชอบ แตละตำแหนงท่ีสอดคลองกับภารกิจ 

ลักษณะงาน ความจำเปนของสถาบันอุดมศึกษา โดยการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ไดดำเนินการดังนี้ 
   1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
 2. กำหนด หนาท่ีรับผิดชอบ แตละตำแหนงท่ีสอดคลองกับภารกิจ ลักษณะงาน ความจำเปนของ
สถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการจัดทำเสนทางความกาวหนาในสายงาน 
 3. นำขอมูลตามขอ 1 คือ ความตองการจำเปนของบุคลากรฯ มาวิเคราะหและจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากรพรอมท้ัง ทบทวน กระบวนการพัฒนาบุคลากรรูท่ีไดกำหนดไวในงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาปรับปรุง
ใหมีความเหมาะสมสำหรับงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 4. เสนอแผนพัฒนาบุคลากรใหผูบริหารใหความเห็นชอบ 
 5. สื่อสารขอมูลตาง ๆ ผานชองทางท่ีหลากหลายใหกับบุคลากรไดรับทราบ 
 6. จัดทำระบบและติดตามความกาวหนาการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรอยางสม่ำเสมอ และ
จัดทำรายงานเสนอตอผูมีอำนาจ รวมท้ังนำผลการติดตามไปปรับปรุงการดำเนินงานอยางตอเนื่อง  
 7. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร เสนอตอผูบริหารเพื่อพิจารณา และ
นำไปเปนขอมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรและกระบวนการพัฒนาบุคลากรสำหรับปตอไป 
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2.5 แผนการพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ป ( พ.ศ. 2565 – 2569 ) และประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
คาเปาหมายของตัวช้ีวัด 

กลุม 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอ
บ ป 65 ป 66 ป 67 ป 68 ป 69 

1.  โครงการเพ่ิมตำแหนงทาง
วิชาการ 

1.เพ่ือสงเสริมใหคณาจารยมีความ
ตระหนักถึงความสำคัญของการ
พัฒนาผลงานทางวิชาการ และ
ความเขาใจถึงหลักเกณฑและ
ข้ันตอนการสงงานเพ่ือเขาสู
ตำแหนงทางวิชาการ 
2.เพ่ือสนับสนุนใหคณาจารยผลิต
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอตำแหนง
ทางวิชาการใหมากข้ึน 

1. รอยละของผูสอน
ท่ีมีคุณภาพสูง 
(ตำแหนงทาง
วิชาการ) 
 

รอยละ 
> 35 
 
 
 

รอยละ 
> 35 
 
 
 

รอยละ 
> 35 
 
 
 

รอยละ 
> 35 
 
 
 

รอยละ 
> 35 

 บุคลากรสาย
วิชาการ 

ฝาย
บริหาร 

2 โครงการเขาสูตำแหนงท่ีสูงข้ึน
ของบุคลากรสยสนับสนุน
วิชาการ 

สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรท้ังสาย
วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
ใหปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ 

จำนวนบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการท่ี
เขาสูตำแหนงท่ีสูงข้ึน 

1 คน 1 คน 1 คน 1 คน 1 คน  บุคลากรสาย
สนับสนนุ
วิชาการ 

ฝาย
บริหาร 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพดาน
ภาษาอังกฤษของบุคลากร 

เพ่ือใหบุคลากรของคณะวิทยาการ
จัดการมีความรู ความสามารถและ
ทักษะการใชภาษาอังกฤษในการ
ปฏิบัติงาน 

รอยละของบุคลากร
ท่ีผานเกณฑ
มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย 

รอยละ 
≥72 

รอยละ 
≥72 

รอยละ 
≥72 

รอยละ 
≥72 

รอยละ 
≥72 

บุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนนุ
วิชาการ สังกัด
คณะวิทยาการ
จัดการ 

ฝาย
บริหาร 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เปาหมายของตัวช้ีวัด กลุมเปาหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตใหเปนมืออาชีพ 
1.  โครงการเพ่ิมตำแหนง

ทางวิชาการ 
1.เพ่ือสงเสริมใหคณาจารยมีความ
ตระหนักถึงความสำคัญของการ
พัฒนาผลงานทางวิชาการ และ
ความเขาใจถึงหลักเกณฑและ
ข้ันตอนการสงงานเพ่ือเขาสู
ตำแหนงทางวิชาการ 
2.เพ่ือสนับสนุนใหคณาจารยผลิต
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอ
ตำแหนงทางวิชาการใหมากข้ึน 

 - รอยละของผูสอนท่ีมี
คุณภาพสูง (ตำแหนง
ทางวิชาการ)                                                                                                                                                                    

รอยละ ≥35  บุคลากรสาย
วิชาการ 

ตุลาคม 2563  
– กันยายน 
2564 

10,000  
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝายบริหาร 2. โครงการเขาสูตำแหนงท่ี
สูงข้ึนของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 

สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของบ ุคลากรทั ้ งสาย
ว ิ ช า ก า ร และส ายสน ั บ สนุ น
วิชาการใหปฏิบัติงานไดอยางมือ
อาชีพ 

จำนวนบุคลากรสาย
วิชาการท่ีเขาสู
ตำแหนงท่ีสูงข้ึน 

1 คน บุคลากรสาย
วิชาการ 

มกราคม – 
สิงหาคม 254 

10,000 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ดานภาษาอังกฤษของ
บุคลากร 

เ พ ื ่ อ ใ ห  บ ุ ค ล า ก ร ข อ ง ค ณ ะ
ว ิ ท ย าก า ร จ ั ด ก า ร ม ี ค ว า ม รู  
ความสามารถและทักษะการใช
ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน  

รอยละของบุคลากรท่ี
ผานเกณฑมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย 

รอยละ ≥72 บุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ 
สังกัดคณะ
วิทยาการจัดการ 

ตุลาคม 2563 
– สิงหาคม 
2564 

20,000 



 
 

 
 

ปญหาและอุปสรรค 
จากการวิเคราะหสถานการณดานบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ พบวา ยังมีจำนวนบุคลากรไมเพียงพอตอ

การบริหารจัดการใหเปนไปตามพันธกิจของคณะ เนื่องจากนโยบายการจำกัดอัตรากำลัง ทำใหขาดแคลนบุคลากรใน
ขณะท่ีมีภาระงานเพ่ิมมากข้ึน 
 
ขอเสนอแนะ 

ควรมีกรอบอัตรากำลังเพิ่มเติมและกำหนดเปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และมาตรการวางแผนกรอบ
อัตรากำลัง 
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