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สวนท่ี 1  
บทนำ 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  มาตรา 11 
ระบุดังนี้ “ สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยาง
สม่ำเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหาร
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 คณะวิทยาการจัดการจึงไดจดัทําแผนพัฒนาบุคลากรประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ข้ึนเพ่ือเปนแนวทางท่ีสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตรของคณะ รวมท้ัง
ใหครอบคลุมถึงเปาหมาย แนวทางการดําเนินกิจกรรมและกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาบุคลากรของคณะ 
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ประวัติความเปนมาของคณะวิทยาการจัดการ 
คณะวทิยาการจัดการ ไดเ้ริ่มก่อตัง้ขึ้นในป ีพ.ศ. 2528 ซึ่งขณะนัน้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา ยังมฐีานะเป็นวทิยาลัยครูสวนสุนันทา และคณะวิทยาการจัดการใช้ช่ือว่า คณะวิชาวทิยาการจัดการ  

คณะทำงานที่ร่วมกันก่อตั้งคณะวิชาประกอบด้วยอาจารย์จากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 3 ท่าน คอื อาจารย์รัชพิณ รัชตะนาวิน, อาจารย์เชวง แสน

ทวีสุข และอาจารย์อภิชาต กำภูมิประเสรฐิ รวมทั้งบุคลากรจากหน่วยงานอื่นอกี 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์

เปรมจิตต์ สระวาสี จากคณะวิชาวิทยาศาสตร์และอาจารย์สมศักดิ์ ขาวลาภ จากหน่วยศึกษานิเทศก์ 

กรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการ โดยวิทยาลัยมอบหมายให้อาจารย์เปรมจิตต์ สระวาสี เป็น

หัวหนา้คณะทำงานในการก่อตัง้คณะวิชาวทิยาการจัดการ 

ระยะแรกของโครงการก่อตั้งคณะนั้นได้ทดลองเปิดสอนในหลักสูตร โปรแกรมวิชาธุรกิจศึกษา

ก่อน หลักจากนั้นในปี พ.ศ. 2530 จึงดำเนินการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา ศิลปศาสตร์ สาขาการ

จัดการทั่วไป และในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2530 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้คณะวิชา

วทิยาการจัดการเป็นส่วนราชการหนึ่งของวทิยาลัยครูสวนสุนันทา ประกอบดว้ยภาควชิา 5 ภาควชิาคอื 

1. ภาควชิาการเงนิและการบัญชี 

2. ภาควิชาการตลาด 

3. ภาควชิาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ ์

4. ภาควชิาการบรหิารธุรกิจและสหกรณ์ 

5. ภาควชิาเศรษฐศาสตร์ 

มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ และดูแลการจัดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญา ปริญญา

ตรี 2 ปี ต่อเนื่อง และปริญญาตรี 4 ปี ในสายบริหารธุรกิจและการจัดการ สายนิเทศศาสตร์และสาย

อุตสาหกรรมบรกิาร 

ในปี พ.ศ.2538 ได้มกีารประกาศใช้พระราชบัญญัตสิถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538  นับตัง้แต่นัน้เป็น

ต้นมา คณะวิชาวิทยาการจัดการ ก็ได้เปลี่ยนช่ือเป็น คณะวิทยาการจัดการ เป็นส่วนราชการหนึ่งใน

สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 

ในป ีพ.ศ.2539 คณะวทิยาการจัดการปรับเปลี่ยนส่วนราชการภายในคณะจากการบรหิารแบบ

ภาควิชาเป็นการบริหารงานแบบโปรแกรมวิชา ประกอบด้วย 3 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาการ

จัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาการบรหิารธุรกิจ และโปรแกรมวชิานเิทศศาสตร์และในปีการศึกษา 2543 มี

โปรแกรมวชิาเพิ่มขึ้นอกี 1 โปรแกรมวชิา ไดแ้ก่ โปรแกรมวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 

ในปี พ.ศ.2547 ได้มีการปรับเปลี่ยนสถานะองค์กร จากสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ในส่วนโครงสร้างของคณะวิทยาการจัดการ ได้เพิ่มโปรแกรมวิชาอีก 1 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรม

วชิาการบัญชี 

ในปี พ.ศ.2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้ทุกหน่วยงาน 

และในส่วนของคณะวทิยาการจัดการ มโีครงสรา้งองค์กรใหม่ดังนี้ 
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1. โปรแกรมวชิา จำนวน 2 โปรแกรมวชิา 

-  โปรแกรมวชิาบรหิารธุรกิจ 

-  โปรแกรมวชิานเิทศศาสตร์ 

2. สำนักงานคณบด ี

ในปี พ.ศ. 2550 มีการปรับเปลี่ยนโครงสรา้งองค์กรทุกหน่วยงานอีกครั้งในส่วน คณะวิทยาการ

จัดการ ไดเ้ปลี่ยนคำว่า “โปรแกรมวชิา” เป็นคำว่า “สาขาวชิา” รวมทั้งสิ้น 16 สาขาวชิา และจำแนกเป็น

หลักสูตรได ้3 หลักสูตร ไดแ้ก่   

1.  หลักสูตรบริหารธุรกิจ มี 8 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ และสาขาวิชา

การประกอบการธุรกจิ 

 2.  หลักสูตรการบัญชี ม ี1 สาขาวชิา คอื สาขาวชิาการบัญชี 

3.  หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มี 6 สาขาวชิา ไดแ้ก่ สาขาวชิาวารสารศาสตร์ประชาสัมพันธ์ 

สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์ วิสาขาวิชาทยุกระจายเสียง และสาขาวิชาการภาพยนตร์

สื่อสารการแสดง   

ในปี พ.ศ.2552 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ได้เปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน 2 สาขาวิชาได้แก่ 

สาขาวชิาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม และสาขาวิชาการแพร่ภาพผ่านสื่อผสมสมัยใหม่ 

ในปีการศึกษา 2555 ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยสรุปได้ว่า หลักสูตร

บริหารธุรกิจ มีจำนวน 8 สาขาวิชา หลักสูตรการบัญชี และหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มีจำนวนทั้งสิ้น 8 

สาขาวชิา รวมทัง้สิ้น 17 สาขาวชิา 

ในปีการศกึษา 2558 ไดม้ีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนเิทศศาสตร์ ซึ่งจากเดิมมีจำนวน 8 

หลักสูตร ปรับปรุงเป็น 1 หลักสูตร 8 แขนงวชิา ดังนี้  

 

  1) แขนงวชิาวทิยุกระจายเสยีง 

  2) แขนงวชิาวทิยุโทรทัศน์ 

  3) แขนงวชิาวารสารสนเทศ 

4) แขนงวชิาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 

  5) แขนงวชิาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด  

  6) แขนงวชิาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม 

  7) แขนงวชิาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ 

  8) แขนงวชิาภาพยนตร์ 
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ในปีการศึกษา 2559 ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ จำนวน 3 หลักสูตร 

จากเดมิมจีำนวน 8 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 

2. หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑติ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

3. หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑติ ม ี6 แขนงวชิา ดังนี้ 

 1) แขนงวชิาการเงนิการธนาคาร 

 2) แขนงวชิาการตลาด 

 3) แขนงวชิาการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ 

 4) แขนงวชิาธุรกจิระหว่างประเทศ 

 5) แขนงวชิาการจัดการธุรกิจบรกิาร 

 6) แขนงวชิาการประกอบการธุรกจิ 

และมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

สำหรับปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร นิเทศ

ศาสตร์ จากเดมิ 1 หลักสูตร 8 แขนงวชิา เป็น 1 หลักสูตร 5 แขนงวชิา ดังนี้ 

 1) แขนงวชิาวารสารศาสตร์ 

 2) แขนงวทิยุกระจายเสยีงและวชิาวทิยุโทรทัศน์ 

 3) แขนงวชิาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 

 4) แขนงวชิาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด  

 5) แขนงวชิาภาพยนตร์และสื่อดจิทิัล 

โดยสรุปคณะวทิยาการจัดการ มหีลักสูตรทัง้หมด 5 หลักสูตร ดังนี้ 

 1. หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑติ 1 หลักสูตร 6 แขนงวชิา ดังนี้ 

  1) แขนงวชิาการเงนิการธนาคาร 

  2) แขนงวชิาการตลาด 

  3) แขนงวชิาการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ 

  4) แขนงวชิาธุรกจิระหว่างประเทศ 

  5) แขนงวชิาการจัดการธุรกิจบรกิาร 

6) แขนงวชิาการประกอบการธุรกจิ 

 2. หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑติ สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

 3. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ 

 4. หลักสูตรบัญชีบัณฑติ 
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 5. หลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑติ 1 หลักสูตร 5 แขนงวชิา ดังนี้ 

  1) แขนงวชิาวารสารศาสตร์ 

  2) แขนงวทิยุกระจายเสยีงและวชิาวทิยุโทรทัศน์ 

  3) แขนงวชิาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 

  4) แขนงวชิาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด  

  5) แขนงวชิาภาพยนตร์และสือ่ดจิิทัล 

 

สำหรับปกีารศกึษา 2564 คณะวทิยาการจัดการ มีหลักสูตรทัง้หมด 3 หลักสูตร ดังนี้ 

 1. หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑติ 1 หลักสูตร 6 แขนงวชิา ดังนี้ 

  1) แขนงวชิาการเงนิการธนาคาร 

  2) แขนงวชิาการตลาด 

  3) แขนงวชิาการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ 

  4) แขนงวชิาธุรกจิระหว่างประเทศ 

  5) แขนงวชิาการจัดการธุรกิจบรกิาร 

6) แขนงวชิาการประกอบการธุรกจิ 

 2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ 

 3. หลักสูตรบัญชีบัณฑติ 

 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 
    ผูชวยศาสตราจารยชัยธนัตถกร  ภวิศพิริยะกฤติ  (คณบดี)  พ.ศ. 2549 – 2552  
   (เปลี่ยนชื่อ – สกุล) 
7.  อาจารย ดร.สมเดช  รุงศรีสวัสดิ์  (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 
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1.2 โครงสรางคณะวิทยาการจัดการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

       คณบดี 

รองคณบดีฝายบริหาร      รองคณบดี 
    ฝายวิชาการ 

รองคณบดีฝายแผนงาน
และประกนัคุณภาพ 

รองคณบดีฝาย 
กิจการนกัศึกษา 

รองคณบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ 

- หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
- หัวหนาฝายคลังและพัสดุ 
- หัวหนาฝายบริการการศึกษา 
- หั วห น าฝ าย แผน งาน แล ะ

ประกันคุณภาพ 
- หัวหนาฝายกิจการนักศึกษา

และศิลปวัฒนธรรม 
- หัวหนาฝายวิจัยและบริการ

วิชาการ  

   หัวหนากลุมสาขา    หัวหนาสำนักงาน 

- หัวหนาสาขาวิชาการบัญชี 
- หัวหนาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
- หั วห น าแข น ง วิ ช าก ารบ ริห าร

ทรัพยากรมนุษย 
- หัวหนาแขนงวิชาการตลาด 
- หั วห น าแข น ง วิช าการเงิน ก าร

ธนาคาร 
- หัวหนาแขนงวิชาการจัดการธุรกิจ

บริการ 
- หัวหนาแขนงวิชาการประกอบการ

ิ  
 

 

คณะกรรมการประจำคณะ 
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1.3 โครงสรางการบริหารจัดการ 
 
 
 
 

รองคณบดีฝาย
บริหาร 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 

รองคณบดีฝายแผนงาน
และประกนัคุณภาพ 

รองคณบดีฝาย
กิจการนกัศึกษา 

รองคณบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ 

1. ฝายบริหารงานทั่วไป 
 1.1 งานธุรการสารบรรณ 
 1.2 งานประชาสัมพันธ 
 1.3 งาน IT/โสต 
1 .4  ง า น อ า ค า ร แ ล ะ  
สถานที่ 
1.5 งานบุคลากร 
2. ฝายคลังและพัสดุ 
2.1 งานการเงิน บัญชี 
 และงบประมาณ 
2.2 งานพัสดุ 

หัวหนาสำนักงาน 

คณะกรรมการประจำคณะ 
     คณบดี 

1. ฝายบริการการศึกษา 
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
 1.2 งานหลักสูตรและ การ
สอน 
1 .3  งาน ท ะ เบี ย น แ ล ะ
ประมวลผลขอมูล 
1.4 งานการรับนักศึกษา 
1.5 งานฝกประสบการณ 
วิชาชีพและสหกิจ 

1. ฝายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 
1.1 งานวิเคราะหแผนงาน/
งบประมาณ 
 1.2 งานพัฒนาระบบ/ 
ป ระ เมิ น ผ ล ก า รป ฏิ บั ติ  
ราชการ 
 1.3 งานประกันคุณภาพ 

1. ฝายกิจการนักศึกษา 
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 . ฝ า ย วิ จั ย แ ล ะบ ริ ก า ร
วิชาการ 
 1.1 งานผลิตผลงานวิจัย 
1.2 งานเผยแพรผลงานวิจัย 
1.3 งานผลิตวารสารวิชาการ 
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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.เพ่ือสงเสริมใหคณาจารยมี
ความตระหนักถึงความสำคัญ
ของการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการ และความเขาใจถึง
หลักเกณฑและข้ันตอนการ
สงงานเพ่ือเขาสูตำแหนงทาง
วิชาการ 
2.เพ่ือสนับสนุนใหคณาจารย
ผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือ
ขอตำแหนงทางวิชาการให
มากข้ึน 

 - รอยละของอาจารย
ประจำท่ีมตีำแหนงทาง
วิชาการ                                                                                                                                                                    

รอยละ ≥35  บุคลากรสายวิชาการ บรรล ุ
(ไดคะแนน 

รอยละ 
≥52.73) 

ตุลาคม 2564  – 
กันยายน 2565 

2,000,000 ฝายบรหิาร 

2. โครงการเขาสูตำแหนงท่ี
สูงข้ึนของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 

สงเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ท้ั งส าย วิช าก ารและส าย
ส นั บ ส นุ น วิ ช า ก า ร ใ ห
ปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ 

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 

เพ่ื อ ให บุคลากรของคณ ะ
วิทยาการจัดการมีความรู 
ความสามารถและทักษะการ
ใช ภ า ษ า อั งก ฤ ษ ใน ก า ร
ปฏิบัติงาน  

รอยละของบุคลากรท่ีผาน
เกณฑมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลยั 

รอยละ ≥72 บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน
วิชาการ สังกัดคณะ
วิทยาการจัดการ 

บรรล ุ
(ไดคะแนน 

รอยละ ≥90) 

ตุลาคม 2564  – 
กันยายน 2565 

80,000 
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1.5 ขอมูลพ้ืนฐานคณะวิทยาการจัดการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1.5.1 วสิัยทัศน์ (Vision) 

คณะวทิยาการจัดการ : คุณภาพและคุณธรรม ช้ันนำดา้นบรหิารจัดการ 

1.5.2 พันธกจิ (Mission)  

 1. ผลติบัณฑติบริหารธุรกจิ ให้มคีุณภาพตรงตามความตอ้งการของชุมชนและสังคมยุค

เศรษฐกจิฐานความรู ้มคีุณธรรม และรูจั้กใช้ชีวติอย่างมคีวามสุขบนพื้นฐานแห่งความพอเพยีง 

 2. วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ทางธุรกิจ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการ

พัฒนาภูมปิัญญาไทยสู่สากล 

 3. ให้บรกิารวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยทีางด้านธุรกิจ แก่ชุมชนและสังคมอย่างมี

คุณภาพ เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม และผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือ SMEs สู่

สากล 

 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและธำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา

พระมหากษัตรยิ์ 

1.5.3 ภารกจิหลัก (Key result area)  

 1. ผลติบัณฑติที่มีคุณภาพระดับแนวหนา้  

 2. ใหบ้รกิารวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่ชุมชนและสังคมนานาชาต ิ 

 3. อนุรักษ์ พัฒนาใหบ้รกิารเป็นศูนย์กลางทางดา้นศลิปวัฒนธรรม  

 4. วจัิย สรา้งนวัตกรรมและองค์ความรู ้ 

  5. เป็นมหาวทิยาลัยที่มคีวามคล่องตัวในการบรหิารจัดการ 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar)  

 1. ทุนความรู ้ (Knowledge Capita) 

  2. คุณธรรม  (Morality) 

  3. เครอืข่าย  ( Partnership)  

  4. ความเป็นมอือาชีพ (Professionalism) 

  5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดตีามวถิขีองรัตนโกสนิทร์”   

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)  

ความดงีามและการปฏบิัตตินในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏบิัต ิถนัดวชิาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคดิ มจีติสาธารณะ 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 เนน้ความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยดึม่ันคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้

สู่สากล 
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1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 1. W (Wisdom & Creativity)  : ปัญญาและความคดิสรา้งสรรค ์

 2. H (Happiness & Loyalty)  : ความผาสุกและความภักดใีนองค์กร 

 3. I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมอื 

 4. P (Professionalism)   : ความเป็นมอือาชีพ 

1.5.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวทิยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะและผลติบัณฑติใหเ้ป็นมอือาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกจิอยางยั่งยนื 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สรา้งความสัมพันธ์กับเครอืข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 
 



11 
 

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

 
1.6.2 ตารางขอมูลบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามประเภทบุคลากร และตำแหนงทางวิชาการ 

 
ลำดับ

ที่ 

 
ข่ือหนวยงาน 

ขาราชการ  
รวม 
ขรก. 

พนง.(เงนิรายได) รวม 
 พนง. 
(เงิน

รายได) 

พนง.(งบประมาณ
แผนดิน) 

รวม 
พนง.(งบ 
ประมาณ
แผนดิน) 

 
ผลรวม
ทั้งหมด  

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

ที่ 

 
ข่ือหนวยงาน 

ขาราชการ  
รวม 

ขาราชการ 

พนง.(เงนิรายได)  
รวม พนง.

(เงิน
รายได) 

พนง.(งบประมาณ
แผนดิน) 

 
รวม พนง.

(งบประมาณ 
แผนดิน) 

ผลรวม
ทั้งหมด 

ป.
ตรี 

ป.โท ป.
เอก 

ป.
ตรี 

ป.โท ป.
เอก 

ป.
ตรี 

ป.โท ป.
เอก 

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

 
ลำดับ

ที่ 

 
หนวยงาน 

ขาราชการ  
รวม 

พนง.(งปม.เงินรายได)  
รวม 

พนง.(งปม.แผนดิน)  
รวม 

ลจ.ชั่วคราว  
รวม 

ลจ.ประจำ  
รวม 

 
ผลรวม
ทั้งหมด 

ป.ตรี ป.โท ต่ำ
กวา 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.
เอก 

ต่ำ
กวา 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ต่ำ
กวา 
ป.ตรี 

ป.ตรี ต่ำ
กวา 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท 

1 คณ ะวิทยาการ
จัดการ 

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

 
2.1 นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร 

ใหมหาวิทยาลัยและสวนงานตางๆ มีบทบาทและหนาท่ีดังนี้  
1. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกกลุม ทุกระดับอยางท่ัวถึงตอเนื่องและ

เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ สรางจิตสํานึกและทัศนคติของบุคลากรใหสามารถปรับเปลี่ยนไปในทางท่ี
พึงประสงคไดอยางเหมาะสม รวมท้ังการเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม  

2. สงเสริมใหมีการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยมุงใหมีความรูความสามารถ ทักษะตลอดจนมี
คานิยม คุณธรรม และทัศนคติท่ีถูกตองทันสมัยสามารถนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย และ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและใหถือวาการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรเปนการลงทุน เพ่ือความ
เจริญกาวหนาของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดสรรวงเงินงบประมาณไวเปนการเฉพาะอยางเหมาะสม และ
กําหนดสัดสวนระยะเวลาในการ ฝกอบรมในรอบปงบประมาณอยางชัดเจน 

3. สงเสริมและสนับสนุนให มีความรวมมือในการสรางเครือขายการพัฒนาบุคลากร ระหวาง
มหาวิทยาลัย และสวนงาน เพ่ือใหการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยเปนไปอยางท่ัวถึงและมีความสอดคลอง
กับความตองการอยางแทจริง 
2.2 วัตถุประสงคของแผนการพัฒนาบุคลากร 

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

2.3 ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดความสำเร็จและคาเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
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 แตละตำแหนงท่ีสอดคลองกับ

ภารกิจ ลักษณะงาน ความจำเปนของสถาบันอุดมศึกษา โดยการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไดดำเนินการดังนี้ 

  1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
 2. กำหนด หนาท่ีรับผิดชอบ แตละตำแหนงท่ีสอดคลองกับภารกิจ ลักษณะงาน ความจำเปนของ

สถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการจัดทำเสนทางความกาวหนาในสายงาน 
3. นำขอมูลตามขอ 1 คือ ความตองการจำเปนของบุคลากรฯ มาวิเคราะหและจัดทำแผนพัฒนา

บุคลากรพรอมท้ัง ทบทวน กระบวนการพัฒนาบุคลากรรูท่ีไดกำหนดไวในงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาปรับปรุง
ใหมีความเหมาะสมสำหรับงบประมาณ พ.ศ. 2566 

4. เสนอแผนพัฒนาบุคลากรใหผูบริหารใหความเห็นชอบ 
5. สื่อสารขอมูลตาง ๆ ผานชองทางท่ีหลากหลายใหกับบุคลากรไดรับทราบ 
6. จัดทำระบบและติดตามความกาวหนาการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรอยางสม่ำเสมอ 

และจัดทำรายงานเสนอตอผูมีอำนาจ รวมท้ังนำผลการติดตามไปปรับปรุงการดำเนินงานอยางตอเนื่อง  
   7. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 

และนำไปเปนขอมูลในการพัฒนา/ปรับปรงุแผนพัฒนาบุคลากรและกระบวนการพัฒนาบุคลากรสำหรับปตอไป 
 

2.5 แผนการพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ป ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) และประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2.5.1  แผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2566 - 2570) และประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

    2.5.2  ตารางกิจกรรม  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
คาเปาหมายของตัวช้ีวัด 

กลุม 
เปาหมาย 

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

ดานการศึกษาตอ 

1.  โครงการเพ่ิมตำแหนงทาง
วิชาการ 

1.เพ่ือสงเสริมใหคณาจารยมีความ
ตระหนักถึงความสำคัญของการ
พัฒนาผลงานทางวิชาการ และ
ความ เข า ใจ ถึงหลั ก เกณ ฑ และ
ข้ั น ต อ น ก ารส ง ง าน เพ่ื อ เข า สู
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
ศักยภาพของบุคลากรท้ังสายวิชาการ
และสายสนับสนุนวิชาการใหปฏิบัติงาน
ไดอยางมืออาชีพ 

จำนวนบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการท่ี
เขาสูตำแหนงท่ีสูงข้ึน 

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

ฝาย
บริหาร 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพดาน
ภาษาอังกฤษของบุคลากร 

เพ่ือใหบุคลากรของคณะวิทยาการ
จัดการมคีวามรู ความสามารถและทักษะ
การใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน 

รอยละของบุคลากรท่ี
ผานเกณฑมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลยั 

รอยละ 
≥72 

รอยละ 
≥72 

รอยละ 
≥72 

รอยละ 
≥72 

รอยละ 
≥72 

บุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ 
สังกัดคณะ
วิทยาการจัดการ 

ฝายบรหิาร 
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2.6 แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เปาหมายของตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตใหเปนมืออาชีพ 
1.  โครงการเพ่ิมตำแหนงทาง

วิชาการ 
1.เพ่ือสงเสริมใหคณาจารยมีความ
ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา
ผลงานทางวิชาการ และความเขาใจถึง
หลักเกณฑและข้ันตอนการสงงานเพ่ือ
เขาสูตำแหนงทางวิชาการ 
2.เพ่ือสนับสนุนใหคณาจารยผลิต
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอตำแหนง
ทางวิชาการใหมากข้ึน 

 - รอยละของผูสอนท่ีมี
คุณภาพสูง (ตำแหนงทาง
วิชาการ)                                                                                                                                                                    

รอยละ ≥35  บุคลากรสาย
วิชาการ 

ตุลาคม 2563  – 
กันยายน 2564 

10,000  
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝายบรหิาร 
2. โครงการเขาสูตำแหนงท่ี

สูงข้ึนของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 

ส งเสริมและสนับสนุนการพัฒ นา
ศักยภาพของบุคลากรท้ังสายวิชาการ
แ ล ะ ส า ย ส นั บ ส นุ น วิ ช าก า ร ให
ปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ 

จำนวนบุคลากรสาย
วิชาการท่ีเขาสูตำแหนงท่ี
สูงข้ึน 

1 คน บุคลากรสาย
วิชาการ 

มกราคม – 
สิงหาคม 254 

10,000 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ดานภาษาอังกฤษของ
บุคลากร 

เพ่ือให บุคลากรของคณะวิทยาการ
จัดการมีความรู ความสามารถและ
ทักษะการใชภาษาอังกฤษในการ
ปฏิบัติงาน  

รอยละของบุคลากรท่ีผาน
เกณฑมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลยั 

รอยละ ≥72 บุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ 
สังกัดคณะ
วิทยาการจัดการ 

ตุลาคม 2563 – 
สิงหาคม 2564 

20,000 
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สวนท่ี 3 
 แนวทางการนำแผนสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 
การนำแผนการพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) ,ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ไปสูการปฏิบัติเปนตองใหความสำคัญตอการบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดการประสานความรวมมือในการจัดทำ
โครงการ/กิจกรรมใหสำเร็จตามวัตถุประสงค ยุทธศาสตร และเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยท่ี
กำหนดไว รวมท้ังมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอยางเปนระบบเพ่ือใหเกิดผล
ในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงไดกำหนดวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพ่ือเสริมสรางความรู และความเขาใจรวมกันของบุคลากรภายในหนวยงานในเรื่องการดำเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรมดานพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

2. เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ และกลไกการบริหารจัดการนำแผนพัฒนาบุคลากรประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2566 ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 อยางเปน
ระบบ 

3.1 แนวทางการนำแผนการพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ป (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) และประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปสูการปฏิบัติ 

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จึงกำหนดทางการนำแผนการพัฒนาบุคลากรไปสูการปฏิบัติ ดังนี้ 
1. สรางความเขาใจรวมกันเก่ียวกับแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจัดทำ

แนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธเพ่ือสรางความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย และโครงการ/กิจกรรมใหกับ
หนวยงาน ไดทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนท่ีจะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหสอดคลองกับแนวทางท่ีกำหนด 
3. สงเสริมการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับแผนท่ีกำหนดไว และนำไปสูการพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. สรางกลไกประสานงานภายในกับหนวยงานใหขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมใหมีความกาวหนาอยาง

ตอเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนขอมูล จัดเก็บ เผยแพร และถายทอดความรูซ่ึงกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร พรอมจัดทำฐานขอมูลใหสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดงาย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลท่ีไดรับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหนวยงานวาสามารถ
ตอบสนองตอวัตถุประสงคของแผนการพัฒนาบุคลากรประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมท้ังสามารถ
ประเมินผลไดอยางเปนรูปธรรม 

 
 
 
 
 
 
 

38
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 การติดตามประเมินผลเปนเครื่องมือสำคัญท่ีจะสนับสนุนใหการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ
บรรลุเปาประสงคตามท่ีกำหนดไวในแผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือใหผูบริหาร
และผูปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือความลมเหลวของการดำเนินงาน และนำไปสูการปรับเปลี่ยนแนว
ทางการดำเนินงานเพ่ือแกไขปญหาอุปสรรคใหเหมาะสมเทาทันสถานการณ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตาม
เปาหมายได โดยจัดทำระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี ้

1. พัฒนาองคความรูและเสริมสรางความเขาใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกำหนดตัวชี้วัด 
แกหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใชประโยชนรวมกันอยาง
เปนรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2566 อยางตอเนื่อง 

3. กำหนดใหมีการติดตามความกาวหนาของแผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ทุกๆไตรมาสพรอมใหผูรับผิดชอบในแตละโครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะหผลการดำเนินงาน เพ่ือนำไปสูการ
ตัดสินใจของผูบริหาร 
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ภาคผนวก  
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ภาคผนวก 1 

คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏบัิติการด้านพัฒนาบุคลากร  

ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) และ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ภาคผนวก 2 

รายงานการประชมุคณะกรรมการจัดทำแผนปฏบัิติการด้านพัฒนาบุคลากร 

ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) และ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ระเบียบวาระการประชุม 
 

การจัดทำแผนปฏบัิตกิารด้านต่าง ๆ ระยะ 5 ป ี 

(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570)  

และประจำปีงบประมาณ 2566  

คณะวทิยาการจัดการ 

 

ครั้งท่ี 1/2565 

วันพุธท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

เวลา 09.00 น.  

 

 

ณ ห้องประชมุรวมใจการจัดการ 1 ชั้น 1 อาคาร 56 

คณะวทิยาการจัดการ 

มหาวทิยาลัยราชภฎัสวนสุนนัทา 
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ระเบียบวาระการประชุม 
การจัดทำแผนปฏิบัติการดานตาง ๆ ระยะ 5 ป (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570)  

และประจำปงบประมาณ 2566 คณะวิทยาการจัดการ 
ครั้งท่ี 1/2565 

วันพุธท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 09.00 น. 

ณ หองประชุมรวมใจการจัดการ 1 ช้ัน 1 อาคาร 56 
 

------------------------------------------------------------------- 

 

ระเบยีบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 

-ไม่มี- 

ระเบยีบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

    -ไม่มี- 

ระเบยีบวาระท่ี 3 เรื่องสบืเนื่อง 

-ไม่มี- 

ระเบยีบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

-ไม่มี- 

ระเบยีบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพจิารณา 

การจัดทำแผนปฏิบัติการตาง ๆ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)  

          และ ประจำปงบประมาณ 2566  

ระเบยีบวาระท่ี 6 เรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี 

-ไม่มี- 
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ระเบียบวาระการประชุม 
การจัดทำแผนปฏิบัติการดานตาง ๆ ระยะ 5 ป (ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570)  

และประจำปงบประมาณ 2566 คณะวิทยาการจัดการ 
ครั้งท่ี 1/2565 

วันพุธท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 09.00 น. 

ณ หองประชุมรวมใจการจัดการ 1 ช้ัน 1 อาคาร 56 
 

------------------------------------------------------------------- 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

 

   1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ คลายสังข                ประธานคณะกรรมการ 
2. อาจารย ดร. อิทธิภูมิ   พรหมมา  รองประธาน 
3. อาจารยปติมนัส   บรรลือ   กรรมการ 
4. นางสาววีณา    กันหญีต           กรรมการ 
5. นางสาวภคพร   เดชอนันต        กรรมการ 
6. นางสาวกันยากร  สุจริตเนตกาล         กรรมการ 
7. นายธนกฤต     พิพัฒนสกุลกมล  กรรมการ 
8. นายกฤษณปกรณ    บุญมา   กรรมการ 
9. นางสาวสุพัสวี   โมรากุล   กรรมการ 
10. นางสาวจิณหจุฑา   ศรีเหรา   กรรมการและเลขานุการ 
 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

 

ประธานที่ประชุม  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์  คลายสังข 

 
ระเบยีบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

-ไม่มี- 

ระเบยีบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

    -ไม่มี- 

ระเบยีบวาระท่ี 3 เรื่องสบืเนื่อง 

-ไม่มี- 
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ระเบยีบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

-ไม่มี- 

ระเบยีบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพจิารณา 

การจัดทำและดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ 2566 ระดับหนวยงาน ตาม
ยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงฝายตาง ๆ เปนผูรับผิดชอบจัดทำแผนลูก จึง
ขอมอบหมายใหผูรับผิดชอบแผนปฏิบัติการตาง ๆ ดังตอไปนี้  

 

1. แผนปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาบุคลากร 
3. แผนปฏิบัติการดานการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม 
4. แผนปฏิบัติการดานการประชาสัมพันธเชิงรุก 
5. แผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
6. แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. แผนปฏิบัติการดานการจัดซ้ือจัดจาง 

 

ในการนี้ใหผูรับผิดชอบแผนตาง ๆ ดำเนินการจัดทำแผนใหแลวเสร็จตามท่ีหนวยงานเจาภาพกำหนด  
และนำสงไปฝายแผนงานและประกันคุณภาพ เพ่ือดำเนินการตอไป 

 

ระเบยีบวาระท่ี 6 เรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี  

-ไม่มี- 
 

ปดิประชุมเวลา 12.00 น. 

 
 
 
 

                                                                            (นายกฤษณปกรณ  บุญมา) 
                                                                            ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
                     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์  คลายสังข) 
                                                                               ผูตรวจรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก 3 

ภาพกิจกรรมการจัดทำแผนปฏบัิติการด้านพัฒนาบุคลากร 

ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) และ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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