
 

 

แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ได้รับการอนุมัติจากอธกิารบด ี

17 กันยายน 2564  



 
 

บทสรุปสาํหรับผู้บรหิาร 
 

ทรัพยากรบุคคลจัดเป็นทรัพยากรที ่ม ีความสำคัญและมีค ่าท ี ่ส ุดในองค์กรการที ่องค์กรจะ

เจริญก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้นั้นจำเป็นตอ้งอาศัยความรู้ความสามารถ

ของบุคลากรขับเคลื่อนใหอ้งค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไวก้ลไกลหนึ่งเพื่อใหอ้งค์กรดำเนินไปอย่างเข้มแข็งคือ

การพัฒนาบุคลากรใหม้ีศักยภาพอย่างสูงสุดทั้งดา้นวิชาการ ทักษะในการปฏบิัตงิานคุณธรรมจรยิธรรม ความ

ผาสุกในการปฏิบัติงานมีความจงรักภักดีต่อองค์กรและเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรทั้งนี้แนวทางในการพัฒนา

บุคลากรของมหาวทิยาลัยจัดทำขึ้นอย่างเป็นระบบ     โดยคำนงึถงึแผนยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัย นโยบาย

การพัฒนาบุคลากรการบริหารงานบุคคล ซึ่งใช้การบริหารจัดการที่สมรรถนะบนพื้นฐานของ ทักษะความรู้ 

ความสามารถ เพื่อใหเ้กดิผลงานที่มปีระสทิธภิาพสูงสุด  

  โดยมีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมโยงกระบวนการ

บริหารทรัพยากรบุคคลกับผลการปฏิบัติงานในการพัฒนาบุคลากร โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร

ของมหาวทิยาลัยไวท้ัง้ ๓ ดา้น ดังต่อไปนี้     

  ๑.การใหทุ้นอุดหนุนการศกึษา   

  ๒.การผลักดันใหบุ้คลากรสายวชิาการเขา้สู่ตำแหน่งทางวิชาการ  

  ๓.การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะที่จำเป็นต่อสายงาน 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายาศักยภาพและเพิ่มพูนสมรรถนะทางด้านวิชาการให้แก่บุคลากรสายวิชาการ 

พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมี

ความกา้วหนา้ในสายงานของตนไปพร้อมๆกับการปลูกฝังใหบุ้คลากร ครองตนปฏบิัตตินปฏบิัตงิานภายใต้หลัก

ธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ได้กำหนดตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  - รอ้ยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวชิาการ (๓๕.๐๐ ) 

- รอ้ยละของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการที่เขา้สู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (๑๐.๐๐ ) 

          - รอ้ยละขอ้ตกลงความร่วมมอืในประเทศที่มกีารจัดกจิกรรมอย่างต่อเนื่อง (≥๘๐)
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ส่วนท่ี 1 ส่วนนำ 

หลักการและเหตุผล 

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนา

บุคลากรให้สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีหน้าที่ตาม

พันธกิจ คือ ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้สู ่ท้องถิ่น ฝึกหัดครู วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม เนื่องจากทรัพยากรบุคคลถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาองค์กรเพราะปัจจัยด้าน

บุคลากรหรืออัตรากำลังเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการขี้ขาดความสำเร็จ ในการทำงานของทุกองค์กร 

ดังนั้นการพัฒนาบุคลกรจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะเข้าไปขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจหลักของ

มหาวทิยาลัยใหเ้ป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวทิยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยนื 

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย จัดทำขึ้นอย่างเป็นระบบโดยคำนึงถึง โครงสร้าง

องค์กร โครงสร้างการบริหารจัดการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ แผนงาน นโยบายใน

การพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารงานบุคคลที่ใช้การบริหารจัดการที่อิงสมรรถนะ บนพื้นฐานของ

ทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีระบบการ

บริหารผลการปฏิบัติราชการเป็นเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมโยงกระบวนการบริหารงานบุคคลกับผล

การปฏิบัติงานในการพัฒนาบุคลากร โดยแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานี้

สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางให้มหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงานได้นำแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติให้

บรรลุผลไดต้ามพันธกจิ 
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ประวัตคิวามเป็นมาของวิทยาลัย 

 วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร (วกอ.) มช่ืีอภาษาอังกฤษ “College of Hospitality 

Industry Management”(CHM.) เป็นหน่วยงานในกำกับมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก่อตัง้ขึ้นเมื่อ

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จากนโยบายการนำหลักสูตรในศาสตร์เดยีวกันใหอ้ยู่ในสังกัดเดยีวกัน จึง

ยุบเลกิวทิยาลัยนานาชาติและนำหลักสูตรนานาชาตทิัง้หมดจำนวน 4 หลักสูตร 6 สาขาวชิา คือ 

หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดจิทิัลระหว่างประเทศ หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 3 

สาขาวิชา ไดแ้ก ่สาขาวชิาธุรกจิการบนิ สาขาวชิาการจัดการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการจัดการโรงแรม 

หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑติสาขาวิชาคณติศาสตร์(หลักสูตร 2 ภาษา) และหลักสูตรครุศาสตรมหา

บัณฑติ สาขาวิชาคณติศาสตร์ศกึษา ควบรวมกับหลักสูตรภาษาไทย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ จำนวน 2 หลักสูตร 3 สาขาวิชา คอื หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  2 สาขาวิชา ได้แก่ 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบรกิาร และสาขาวชิาการจัดการโรงแรมและธุรกจิที่

พัก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวชิาการจัดการท่องเที่ยวและบรกิาร รวมทัง้หลักสูตรศลิป 

ศาสตรบัณฑติสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบรกิาร เป็นความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน เปดิสอนนักศกึษาชาวจนีแบบ Joint Venture 2+2 

Bachelor's Degree Program 

 วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิารดำเนนิงานตามพันธกจิ 4 ประการ คอื การสอน การ

วจัิย การบรกิารวชิาการ และการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยคำนงึถงึความสอดคล้อง

กันของหลักสูตรและการปรับปรุงโครงสรา้งการจัดการเรยีนการสอน มกีารบูรณาการบุคลากรสาย

วชิาการ  บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ อาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ และงบประมาณที่ไดรั้บจัดสรร

เขา้ดว้ยกันเพื่อใหก้ารดำเนินงานตามแผนปฏบิัตกิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564   และตามตัวช้ีวัด

ที่ไดรั้บการถ่ายทอดมาจากมหาวทิยาลัยใหบ้รรลุตามเปา้หมาย และมุ่งสร้างผลผลติที่มคีุณภาพ ใหเ้ป็น

ที่ยอมรับทัง้ในระดับชาตแิละนานาชาติ 

 

สถานท่ีตั้ง 

 วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิารมสีถานที่ตัง้ดังนี้ 

1. อาคารวทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร วทิยาเขตนครปฐม อาคารเลขที่ 111/5 ถนน

ศาลายา-บางภาษ ีตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทร. 034 964 946 

2. อาคาร 36 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสติ เขตดุสติ 

กรุงเทพมหานคร 10300  
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สารบัญ 

ส่วนที่ ๑ บทนำ                หน้า 

 ๑.๑ หลักการและเหตุผล        ๓ 

 ๑.๒ โครงสร้างมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา      ๔ 

 ๑.๓ โครงสรา้งการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)    ๕ 

 ๑.๔ ผลการดำเนนิงานด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ๖ 

 ๑.๕ ขอ้มูลพื้นฐานมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ๙ 

  ๑.๕.๑ วสิัยทัศน์ (Vision)                                                              ๑๐ 

  ๑.๕.๒ พันธกจิ (Mission)       ๑๐ 

  ๑.๕.๓ ภารกจิกลัก (Key result area)               ๑๐ 

  ๑.๕.๔ เสาหลัก (Pillar)        ๑๑ 

  ๑.๕.๕ วัฒนธรรม (Culture)       ๑๑ 

  ๑.๕.๖ อัตลักษณ์ (Identity)                ๑๑       

  ๑.๕.๗ เอกลักษณ์ (Uniqueness)      ๑๑ 

  ๑.๕.๘ ค่านยิมหลัก (Core Values)                                                           ๑๑  

            ๑.๕.๙ เปา้หมายการพัฒนามหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสนุันทา (Development Goals)     ๑๒ 

ส่วนที่ ๒ แผนปฏบิัตกิารพัฒนาบุคากร        

 ๒.๑ นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร           ๑๓  

 ๒.๒ วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕      ๑๓  

 ๒.๓ ยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จและค่าเปา้หมายของ ๑๓ 

                  มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

                       ๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์                                                                             ๑๓                                                                                            

                       ๒.๓.๒ เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์                                                          ๑๓                        

                       ๒.๓.๓ ตัวช้ีวัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย                                               ๑๓                   

             ๒.๔ ขัน้ตอนการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕                ๑๔                       

             ๒.๕ แผนปฏบิัติการดา้นพัฒนาบุคลากร                                                              ๑๔                    

                  ๒.๕.๑ แผนปฏบิัตกิารดา้นพัฒนาบุคลากร ระยะ ๕ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๕ - พ.ศ.๒๕๖๙)    ๑๔              

                  ๒.๕.๒ แผนปฏบิตักิารพัฒนาบุคลากร ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕                 ๑๕                     

                  ๒.๕.๓ แผนการใหทุ้นอุดหนุนการศกึษา ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ -๒๕๖๙   ๑๖ 
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ส่วนที่ ๓ แนวทางการนำแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมนิผล                               ๑๘                                         

           ๓.๑ แนวทางการนำแผนปฏบิัตกิารด้านการพัฒนาบุคลากร ไปสู่การปฏบิัต ิ                  ๑๙       

           ๓.๒ การตดิตามและประเมนิผลแผนปฏบิัตกิารดา้นการพัฒนาบุคลากร                        ๑๙                     

           ภาคผนวก                                                                                                     ๒๑                  

           ก.คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ๒๒   

           ข.รายงานการประชุมช้ีแจงการจัดทำแผนบรหิารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครัง้ที่ ๑/๒๕๖๔                                                              ๒๗                                                                           

 

 

          



7 

 

๑.๓ โครงสร้างการบริหารของวทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธกิารบดี 

คณะกรรมการอำนวยการ 

วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร 

คณะกรรมการบริหาร 

วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร 

รองอธิการบดี 

ฝ่ายวทิยาเขตนครปฐม 

คณบดี 

รองคณบดี 

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

 

หัวหนา้สาขาวชิา/ประธานหลักสูตร หัวหนา้สำนักงาน 

รองคณบดี 

ฝ่ายกจิการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

รองคณบดี 

ฝ่ายวจัิยและบรกิารวชิาการ 

รองคณบดี 

ฝ่ายวชิาการ 

รองคณบดี 

ฝ่ายบริหาร 
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๑.๔ โครงสร้างองค์กรวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร 

 

 

 

 

 

 

อธกิารบด ี
คณะกรรมการอำนวยการ 

วทิยาลัยการจัดการอตสาหกรรมบรกิาร 

คณบดี 

รองอธิการบดีวทิยาเขตนครปฐม 

 
คณะกรรมการบริหาร 

วทิยาลัยการจัดการอตสาหกรรมบรกิาร 

รองคณบด ี

ฝ่ายแผนงานและประกัน

 

รองคณบด ี

ฝ่ายบรหิาร 

รองคณบด ี

ฝ่ายวชิาการ 

รองคณบด ี

ฝ่ายวจัิยและบรกิาร

 

รองคณบด ี

ฝ่ายกิจการนักศกึษาและ

 

หัวหนา้สำนักงาน หัวหนา้สาขา/ประธานหลักสตูร 

หัวหน้าฝ่าย 

กจิการนักศึกษาและ 

ศิลปวัฒนธรรม 

หัวหน้าฝ่าย 

วจัิยและบรกิาร 

วชิาการ 

หัวหน้าฝ่าย 

คลังและพัสดุ 

หัวหน้าฝ่าย 

แผนงานและ 

ประกันคุณภาพ 

หัวหน้าฝ่าย 

บริการการ 

การศึกษา 

หัวหน้าฝ่าย 

บรหิารงาน

ท่ัวไป 

1. งานกิจกรรม

นักศกึษาและศษิย์เก่า 

2. งานทุนการศกึษา 

3. งานวนัิยนักศกึษา 

4. งานกีฬาและส่งเสรมิ

สุขภาพ 

5. งานศลิปวัฒนธรรม 

 

1. งานผลิตผลงานวจิยั 

2. งนวารสารวชิาการ 

3. งานบรกิารวชิาการ

แก่สังคม 

4. งานจัดหารายได้ 

5. งานรับรอง

สมรรถนะของบุคคล

ตามมาตรฐานวชิาชพี 

ประธานหลักสูตร   

การจัดการท่องเท่ียว

และบรกิาร 

หัวหน้าสาขาวชิาธรุกิจการบิน (นานาชาติ) 

1.งานบรหิารงาน

ท่ัวไป 

2.งานหลักสูตร

และการสอน 

3.งานทะเบียน 

และวัดผล 

4.งานรับเขา้ 

ศกึษาต่อ 

5.งานวเิทศสัมพันธ ์

1.งานวเิคาะห์แผนงานและ

งบประมาณ 

2.งานพัฒนาระบบและ

ประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 

3.งานประกันคุณภาพ

การศกึษา 

4.งานติดตามงบประมาณ 

และสารสนเทศ 

1.งานบรหิาร

งบประมาณ 

2.การเงนิ 

3.งานบัญช ี

4.งานพัสดุ 

1.งานธุรการและ

สารบรรณ 

2.งานประชาสัมพันธ ์

3.งานอาคารสถานท่ี 

4.งานบุคลากร 

5.งานฝกึอบรมและ

พัฒนา 

6.งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หัวหน้าสาขาวชิาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ) 

หัวหน้าสาขาวชิาการจัดการท่องเท่ียว (นานาชาติ) 

หัวหน้าสาขาวชิาธรุกิจดิจทัิลระหว่างประเทศ  

(นานาชาติ) 

หัวหน้าสาขาวชิาคณิตศาสตร ์(สองภาษา) 

หัวหน้าสาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรม 

การท่องเท่ียวและบรกิาร 

หัวหน้าสาขาวชิาการจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก 

ประธานหลักสูตร

คณิตศาสตร์ศกึษา 
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1.4 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  

     ความเป็นมา 

ตามที่มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดด้ำเนินการกำหนดปรัชญา วสิัยทัศน์ พันธกจิ เปา้หมาย 

และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยไว้ และในการดำเนินการให้บรรลุ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เปา้หมาย และวัตถุประสงค์ของมหาวทิยาลัยไดน้ัน้  มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะตอ้งดำเนินการ

ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ โดยเน้นยุทธศาสตร์เป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องขับเคลื่อนให้บรรลุตาม

เปา้ประสงค์ของมหาวทิยาลัยใหไ้ด ้และยุทธศาสตร์หนึ่งที่สำคัญ คอื  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวทิยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยนื ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะเป็นกลไใน 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักประการหนึ่ง

ที่มหาวิทยาลัยจะต้องสร้างบุคลากรภายในทุกคนให้มีคุณภาพรวมทั้งการพัฒนากระบวนการทาง

ความคิดของผู้บริหาร  ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญในการบริหารและเกี ่ยวข้องกับงานทุกฝ่าย จึงเป็น

ภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติของผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานด้านบุคคล โดยเฉพาะที่ต้องมุ่งปฏิบัติใน

กิจกรรมที่เกี่ยวกับบุคลากร เพื่อทำให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ อัน

จะส่งผลสำเร็จต่อเป้าหมายของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย ด้วยการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็น

ขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ต้องปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ

บุคลากร ให้ก้าวหน้า และทันต่อโลก โดยอาศัยผลที่ได้รับจากการได้รับการสนับสนุนในการพัฒนา  

และการที่มหาวทิยาลัยไดรั้บทราบปัญหาที่เกดิขึ้นภายในหน่วยงานซึ่งตอ้งมกีารวเิคราะห์สาเหตุ ปัญหา

ว่าเกิดจากอะไร เพื่อนำมาใช้ประกอบ การพิจารณาวางแผนพัฒนาบุคลากรพร้อมทั้งเสริมสร้าง

ความสามารถด้วยการสนับสนุนให้บุคลากรหาความรู้เพิ่มเติมโดยการสนับสนุนทุนการศึกษา การ

จัดทำผลงานทางวิชาการ การฝึกอบรม ฯ ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

ความรูค้วามสามารถและทัศนคตขิองบุคลากรเพื่อใหส้ามารถปฏบิัตงิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น  

การพัฒนาบุคลากรทั้งตำแหน่งวิชาการและตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยนำ

มหาวิทยาลัยไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนด กองบริหารงานบุคคล จึงจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรขึ้น โดยมี

ความมุ่งหมายส่วนหนึ่งเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการที่สำนักงาน ก.พ.ร. 

กำหนด และใหส้อดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ของมหาวทิยาลัยที่กำหนดไวว้่า  

ยุทธศาสตร์ที ่๑ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืนแนวทางการดำเนินกิจกรรม

และโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ซึ่งข้อมูลที่ใช้ใน

การกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรจะได้มาจากนโยบายของอธิการบดีในการบริหารงาน
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มหาวิทยาลัย และจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อ

พัฒนาบุคลากรในปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

วัตถุประสงค์ 

          ๑.เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อันจะนำไปสู่ปรัชญา 

        วสิัยทัศน์ พันธกิจ เปา้หมาย และวัตถุประสงค์ที่มหาวทิยาลัยกำหนด 

๒.  เพื่อใหบุ้คลากรของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามคีุณลักษณะที่พงึประสงค์ นัน้คือ  

- มีคุณภาพ มีความรักองค์กร มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

- ไดรั้บมอบหมายงานตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแต่ละบุคคล 

- มคีวามพงึพอใจในการทำงาน 

   - มคีวามรูแ้ละทักษะในงานที่ปฏบิัต ิ

- มคีวามมุ่งม่ันในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหนา้ที่ใหม้คีุณภาพสูงสุด 

- มจิีตสำนกึความเป็นชาวสวนสุนันทา 

๓. เพื ่อสอดรับกับการดำเนินการจัดการองค์ความรู ้ของหน่วยงานต่าง ๆ ใน

มหาวิทยาลัย และองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร

เพื่อใหเ้กดิการใช้ประโยชน์อย่างกวา้งขวางและคุม้ค่า 

เปา้หมายของการดำเนินงานตามแผน 

ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มี

การพัฒนาตนเอง โดยไดรั้บการฝึกอบรม สัมมนา หรอืดูงาน ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  มี

จำนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ ๘๐ ของบุคลากรทัง้หมด 

การดำเนินกจิกรรมการพัฒนาบุคลากร 

๑. ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ได้เข้ารับการอบรม 

ประชุม สัมมนา และศกึษาดูงานทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 

๒. สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ประจำสามารถพัฒนาเทคนิควิธีการสอนที่เน้น

ผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

๓. ส่งเสรมิการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวทิยาลัยเพื่อให้สามารถ

นำความรู้จากการปฏิบัติจริง จากการฝึกฝน และจากประสบการณ์ที่แอบแผงอยู่

ในตัวบุคคล มาใช้ใหเ้ป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนางาน 
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๔. จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารและภาวะผู้นำสำหรับ

ผู้บรหิาร ทุกระดับของมหาวทิยาลัยและหน่วยงาน 

๕. นำแนวคิดเกี ่ยวกับสมรรถนะมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรโดยเน้นการประเมิน

สมรรถนะเพื่อการพัฒนาเป็นรายบุคคล และส่งเสริมการพัฒนาผู้บังคับบัญชา

ระดับต้น และระดับกลางให้สามารถกำหนดความจำเป็นที่จะรับการพัฒนาของ

ผู้ใตบ้ังคับบัญชาเป็นรายบุคคลได ้

๖. พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้โดยส่งเสริมการจัดทำคู่มือการ

ปฏบิัตงิาน 

๗. ส่งเสรมิใหห้น่วยงานปรับปรุงกระบวนงานใหบ้รกิารที่สำคัญใหส้ั้น กระชับ โดยเน้น

การผลติผลงานที่รวมเร็วและถูกตอ้ง 

๘. สอดแทรกเนื้อหาเกี ่ยวกับการสร้างจิตสำนึกความเป็นชาวสวนสุนันทา ไว้ใน

หลักสูตรการสัมมนาและฝึกอบรม 

แนวทางการพัฒนาบุคลากร  

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดใ้หก้ารสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ  

เพื่อใหส้ามารถปฏบิัตงิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น  โดยมแีนวทางดังนี้ 

๑. ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา เพื ่อให้ความรู ้ก ับบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยโดยมหาวิทยาลัยจะทำการสำรวจความต้องการของหน่วยงาน และ

บุคลากร ว่าสนใจที่จะฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อค้นหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องใด และอีก

ส่วนหนึ่งมหาวิทยาลัยจะทำการพิจารณาว่าบุคลากรควรจะได้รับการฝึกอบรม / 

สัมมนาในเรื่องใด โดยกองบริหารงานบุคคล ซึ่งมีหน้าที ่ในการจัดทำแผนการ

พัฒนาบุคลากร  จะดำเนินการเก็บข้อมูลความต้องการของบุคลากรและของ

มหาวทิยาลัยที่ไดรั้บมา แลว้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเสนอท่านอธิการบดีเพื่อขอ

อนุมัต ิ 

๒. สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา ภายนอก

มหาวิทยาลัยโดยจัดส่งบุคลากรไปเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตรระยะสั้น 

ณ สถาบันภายนอกมหาวทิยาลัย ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
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การพัฒนาบุคลากร 

การพัฒนาบุคลากร มวีัตถุประสงค์หลักเพื่อตอ้งการใหบุ้คลากรที่เขา้รับการพัฒนาตนเองม ี

ศักยภาพ และนำมาปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดผลดตี่อมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยมติิของการพัฒนา

บุคลากรที่สำคัญ ๓ ประการ คอื 

๑. การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (Executive development) ซึ่งได้แก่ ตำแหน่งผู้บริหาร

ในระดับ อธ ิการบดี รองอธิการบดี ผ ู ้ช ่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี 

ผู้อำนวยการศูนย์ สถาบัน สำนัก ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต และประธานศูนยใ์ห้

การศึกษา เนื ่องจากผู ้บริหารระดับสูงนี ้มีความสำคัญต่อการดำเนินงานที ่มี

ประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ดังนั้น การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงให้มี

ความรู ้ในเรื ่องของการใช้วิจารณญาณ  ภาวะผู ้นำในการตัดสินใจ ( decision 

making) และการมคีวามคดิรเิริ่มสรา้งสรรค์ (creative thinking)    จึงเป็นสิ่งจำเป็น

อย่างยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการประสานงานทั้ง

ภายในและภายนอกมหาว ิทยาล ัย ตลอดจนมีความสามารถในการสร ้าง

บรรยากาศและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานทั้งหลายในมหาวิทยาลัย

ดว้ย 

๒. การพัฒนาผู ้บร ิหารระด ับกลาง และระด ับต ้น การพัฒนาบ ุคลากรของ

มหาวิทยาลัย ในระดับนี้มุ่งเน้นถึงผู้ดำรงตำแหน่งในระดับหัวหน้ากอง หัวหน้างาน 

รวมทั้งผู้ปฏิบัติ ทั้งนี้ ก็โดยตระหนักว่าผู้บริหารระดับสูงจะ ไม่สามารถบริหารงาน

ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้ามิได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร

ระดับกลาง   และระดับต้น ซึ่งเป็นผู้ที่รอบรู้งานในสายงานของตนดี ดังนั้น จึงมิ

ควรละเลยที่จะให้การพัฒนาแก่ผู้บริหารระดับนี้ให้มีความรู้ความสามารถในการ

บริหารหลาย ๆ ด้านของสายสนับสนุนวิชาการ ทั้งในด้านการบริหารทั่วไป การ

บริหารการคลัง และการบริหารงานบุคคล  ส่วนสายวิชาการให้เพิ่มพูนความรู้

ความสามารถในดา้นวชิา การดา้นการสอน เป็นตน้ 

๓. การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานระดับล่าง และระดับเจ้าหน้าที่ คนงาน  ผู้ปฏิบัติงานใน

ระดับนี้นับความสำคัญต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างมาก เช่นเดียวกับ

ผู้บริหารทั้งสองระดับที่กล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติการระดับนี้ 

หากได้มีการรวมตัวกันแล้วจะเป็นกลุ ่มที ่ม ีอ ิทธิพลต่อการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยอย่างมาก ฉะนั้นจึงควรที่จะได้มกีารพิจารณาให้การพัฒนาฝึกอบรม

โดยพยายามสรา้งทัศนคตใิหเ้กดิความรับผิดชอบในการปฏบิัตงิาน จติสำนกึในการ

ใหบ้รกิาร ร่วมทัง้พัฒนาฝีมอืหรอืทักษะในการทำงานแก่ผู้ปฏบิัตงิานระดับนี้ดว้ย 
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ในการพัฒนาการจัดการด้านการฝึกอบรม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔       งาน

ฝึกอบรมและพัฒนา กองบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการสรุปผลโครงการอบรม จำนวน ๔ 

โครงการ ประกอบด้วยโครงการ/กจิกรรม ดังน้ี 

 ๑.  สรุปโครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารเพื่อรับนโยบายลงสู่การปฏิบัติ  ในระหว่างวันที่ 

๒๙ – ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓  ณ หอ้งประชุมแกรนด์บอลรูม  โรงแรมลองบชี ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

 ๒.  สรุปโครงการประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันศุกร์ที ่ ๑๘  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ 

หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ๓.  สรุปโครงการประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันศุกร์ที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ทาง 

Facebook Live  กลุ่ม บุคลากรมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

          ๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและงานสารบรรณวัน

อังคารที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทาง Facebook Liveกลุ่มฝึกอบรมกอง

บรหิารงานบุคคลมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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๑.๕ ข้อมูลพื้นฐานมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑.๕.๑ วสิัยทัศน์ (Vision)                                                                                  

มหาวทิยาลัยเอตทัคคะท่ีมอีัตลักษณ์ (Niche Guru University)                                                      

๑.๕.๒ พันธกจิ (Mission) 

   ๑) ใหก้ารศกึษา (To Offer Education) ผลติบัณฑิตที่เนน้องค์ความรูเ้ป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู 

ปลูกฝังประชาชนใหส้ามารถเรยีนรูใ้นระดับสูง มคีวามเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มี

แนวโนม้เป็นนานาชาติ มจีติวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวลม้เหลว 

๒) วจัิย (To Conduct Research) มุ่งม่ันในการลงทุนทางการศกึษาวจัิยในศาสตร์ที่เป็น

เอตทัคคะ  

ที่สามารถนำไปใช้ใหเ้กดิผลประโยชน์ไดเ้พื่อความสงบสุข และความเจรญิรุ่งเรอืง ผ่านการแสวงหาดว้ย

การวจัิยทางวิชาการที่อุดมไปดว้ยความคดิสรา้งสรรค์ 

   ๓) บรกิารวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ  

เอตทัคคะ  

ที่ตอบและแกป้ัญหาของสังคม โดยการมสี่วนร่วมกับชุมชนทอ้งถิ่น และสังคม 

       ๔) ทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสรมิและสนับสนุน

ศลิปะ  

และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาใหเ้ป็นที่ยกย่องและช่ืนชม

ของมนุษยชาติ 

๑.๕.๓ ภารกิจหลัก (Key result area) 

   ๑) ผลติบัณฑติที่มคีุณภาพระดับแนวหนา้ (Produce Graduates with Front Row Quality) 

๒) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic Services 

and Transfer Technology to Communities and International Society) 

๓) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธำรงรักษา สืบสาน

ความเป็นไทย (Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service 

Center and Sustain the Thainess) 

๔) ว ิจ ัย สร ้างนว ัตกรรมและองค ์ความร ู ้  (Conduct Research, Create Innovation and Develop 

Knowledge for Society) 

๕) เป็นมหาวิทยาลัยที ่ม ีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม 

(Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation) 

 

๑.๕.๔ เสาหลัก (Pillar) 

๑) ทุนความรู ้(Knowledge Capital)  
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      ๒) คุณธรรม (Morality)  

      ๓) เครอืข่าย (Partnership)  

       ๔) ความเป็นมอือาชีพ (Professionalism)  

       ๕) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดตีามวถิขีองรัตนโกสนิทร์”   

๑.๕.๕ วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏบิัตตินในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

(Virtues and Thai Etiquette Practices and Seniority Recognition) 

๑.๕.๖ อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏบิัต ิถนัดวชิาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคดิ มจีติสาธารณะ 

นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏบิัต ิหมายถงึ บัณฑติที่มคีวามสามารถดา้นวชิาการหรอืวิชาชีพ มีทักษะและมคีวามมุ่งม่ัน 

ในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนา

ตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื ่องเชี ่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้

ระบบเครอืข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคมมจีิตสาธารณะ หมายถงึ บัณฑิตที่

มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่นมุ่งทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ

ประเทศชาต ิ

๑.๕.๗ เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เนน้ความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยดึม่ันคุณธรรมใหเ้ชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูสู้่สากล 

นิยามของคำสำคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ที่สะท้อนความ

เป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรยีนรู้ขอ้มูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรม

กรุงรัตนโกสินทร์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้สู ่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู ้ท ี่

หลากหลายทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของ

ผู้รับบรกิารไดอ้ย่างทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ 

๑.๕.๘ ค่านิยมหลัก (Core Values) 

๑) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคดิสรา้งสรรค์  

๒) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดใีนองค์กร  

๓) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมอื  

๔) P (Professionalism) : ความเป็นมอือาชีพ 
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๑.๕.๙ เป้าหมายการพัฒนามหาวทิยาลัย (University Development Goals) 

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลก

อนาคต แต่สำหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธำรงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดรูปแบบของการ

บริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยัง

เดินไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่ ติดตาม

อย่างต่อเนื่อง เพื่อกำกับติดตามระบบการทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่ความเป็น 

“ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ ๑๕ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัต

ลักษณ์” เพราะนี่คอืสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะตอ้งดูแลรักษาเอาไว ้สามารถแสดงไดด้ังภาพ ... 

 

 
 

จากรูปแบบของการบรหิารจดัการมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทาดว้ย SSRU “KEEP” Model มหาวิทยาลยัได้

กาํหนดเป้าหมายการพฒันา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้รายละเอียดดงันี ้

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหาวทิยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พรอ้มจะเตบิโตกับสังคมยุคใหม่ 

 W : Aiming to be the World-Class University. 

มุ่งสู่การเป็นมหาวทิยาลัยระดับโลก 

 I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle. 

มหาวทิยาลัยที่ยดึม่ันในความซื่อสัตย์ในเชิงการบริหารงานและวชิาการ 

 T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect. 

มหาวทิยาลัยที่ขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยทีี่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 

การทำงานอย่างเต็มกำลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวทิยาลัยแห่งความผาสุกที่ลอ้มรอบดว้ยบรรยากาศของนักวชิาการ 
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ทัง้นี้ สามารถแสดงเปา้หมายการพัฒนามหาวทิยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

ส่วนท่ี ๒ แผนพัฒนาบุคลากร 

๒.๑ นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ให้การสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ 

เพื่อใหส้ามารถปฏบิัตงิานได้อย่างมปีระสทิธิภาพยิ่งขึ้น โดยการสนับสนุนและจัดสรรเงินทุนสำหรับ

การพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ให้สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการ

ของมหาวทิยาลัยทัง้ตำแหน่งทางวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ภายใตก้ารดำเนินการ 

ดังนี้ 

๑. กองทุนพัฒนาบุคลากร บริหารกองทุนในรูปของคณะกรรมการโดยดำเนนิการตามระเบียบ 

และประกาศของกองทุนพัฒนาบุคลากร เช่น การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

ปริญญาเอก โครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนบุคลากร การฝึกอบรม การศึกษา

ระยะสั้น และการศึกษาดูงานด้านวิชาการ การประชุมสัมมนาในระดับนานาชาติ การนำเสนอ

ผลงานวชิาการทัง้ในและต่างประเทศ รวมทัง้การใหร้างวัลในการเขยีนบทความทางวชิาการ 

๒. การจัดสรรงบพัฒนาบุคลากร ทั้งบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

โดยให้บุคลากรพัฒนาตนเองตามความสนใจและสอดคล้องกับบทบาทและภาระหน้าที่งานที่

รับผิดชอบ  ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย (บุคลากรสายวิชาการ จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท/คน/

ปงีบประมาณ  บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ จำนวน ๕,๐๐๐.- บาท/คน/ปงีบประมาณ) 

๓. มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดการฝึกอบรมและพัฒนาให้กับบุคลากร ภายใต้การดำเนินงานของ

ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล โดยดำเนินการสำรวจความต้องการของ

บุคลากรที่จะฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องใดบ้าง และมหาวิทยาลัยเห็นว่าบุคลากรควรจะได้รับการ

ฝึกอบรม แล้วนำมาพจิารณาจัด ทำแผนพัฒนาบุคลากร 

๔. มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก การ

พัฒนาฝึกอบรมในลักษณะดังกล่าวจะใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัด โดยไม่คิดรวมกับ

งบประมาณในขอ้ ๒ 

๒.๒ วัตถุประสงค์ของแผนปฏบิัตกิารพัฒนาบุคลากร 

๒.๒.๑  เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนสมรรถนะทางวชิาการของบุคลากรสายวชิาการ 

๒.๒.๒  เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาสมรรถนะในการปฏบิัตงิานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

๒.๒.๓  เพื่อส่งเสรมิใหบุ้คลากรของมหาวิทยาลัยมคีวามกา้วหนา้ในสายงานของตน 
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๒.๒.๔  เพื่อปลูกฝังใหบุ้คลากรปฏบิัตติน ครองตนปฏบิัตงิานภายใตห้ลักธรรมาภบิาล 

 

๒.๓.๓ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

๒.๔  ข้ันตอนการจัดทำแผนปฏบิัตกิารด้านพัฒนาบุคลากร 

๒.๔.๑  ประชุมช้ีแจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ – พ.ศ. 

           ๒๕๖๙ และ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕      

๒.๔.๒  แต่งตัง้คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ ๕ ป ี(พ.ศ.256๕ – พ.ศ.256๙)  และ           

          ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

๒.๔.๓  รวบรวมแผนพัฒนาบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆภายในมหาวทิยาลัย นำมาวเิคราะห์และ 

           สรุปผล  จัดทำเป็นแผนพัฒนาบุคลากร ระดับมหาวทิยาลัย 

๒.๔.๔  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อพจิารณาแผนพัฒนาบุคลากร ระดับ  

          มหาวทิยาลัย 

๒.๔.๕  ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

๒.๔.๖  นำเสนอแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ ๕ ป ี(พ.ศ.256๕ – พ.ศ.256๙)  และประจำปงีบประมาณ 

          พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่ออธิการบดเีพื่อพจิารณาอนุมัตใิช้            

 

 

 

        

        

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

รอ้ยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ๓๕.๐๐ 

รอ้ยละของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการที่เขา้สู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ๑๐.๐๐  
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๒.๕.๑ แผนปฏิบัติการดานพัฒนาบุคลากร ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๕ - พ.ศ.๒๕๖๙) 
 

กิจกรรม/
โครงการ 

วัตถุประสงค
โครงการ 

ตัวชี้วัด
ความสำเร็

จ 

เปาหมายของตัวชี้วัด 

กลุมเป
าหมาย 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ   
ผูรับผิดชอ

บ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ 
๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ 

๑
. 

 การให
ทุนอุดหนุน
การศึกษา 

 เพ่ือสงเสรมิใหบุคลากร
และจัดสรรทุนสำหรับ
การพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู
ความสามารถชอง
บุคลากรใหสอดคลองกับ
นโยบายและความ
ตองการของ
มหาวิทยาลัย 

รอยละการ
อนุมัติ
ทุนอุดหนุน
การศึกษา
ของผูขอรับ
ทุนอุดหนุน
การศึกษา 

≥
๘๐ 

≥๘๓ ≥๘๕ ≥
๙๐ 

≥๙๕ บุคลากร
สาย 

ตลอด
ปงบประมาณ 

๑๒,๓๔๐,๐๐๐.
- 

- - - - กอง
บริหารงาน

บุคคล  

๒
. 

 การเตรยีม
ความพรอม
ของบุคลากร
สายวิชาการ
ในการเสนอ
ขอกำหนด
ตำแหนงทาง
วิชาการ 

เพ่ือเตรยีมความพรอม
ใหกับบุคลากรสาย
วิชาการในการจดัเตรียม
ผลงานเพ่ือเสนอขอ
กำหนดตำแหนงทาง
วิชาการ  

รอยละของ
บุคลากร
สาย
วิชาการท่ี
เขารวม
โครงการ 

- - ≥๙๐ ≥
๙๐ 

≥๙๐ บุคลากร
สาย

วิชาการ 

ตลอด
ปงบประมาณ 

  

  - - กองบริการ
การศึกษา 

๓
.  

โครงการการ
พัฒนา
บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการ  

เพ่ือเพ่ิมพูนและพัฒนา
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานใหกับบุคลากร 

รอยละ
บุคลากร
สาย
สนับสนุน
วิชาการท่ี
ไดรับการ
พัฒนา 

≥
๘๐ 

≥๙๕ ≥๙๘ ≥
๙๘ 

≥๙๘ บุคลากร
สาย

สนับสนุ
น

วิชาการ 

ตลอด
ปงบประมาณ 

- - - - - กอง
บริหารงาน

บุคคล 
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๒.๕.๒ แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เปาหมาย 

ของ
ตัวชี้วัด 

กลุมเปาหมาย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ  ผูรับผิดชอบ 

๑ โครงการศึกษาตอในระดับท่ี
สูงขึ้น 

เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยมี
ความรูในระดับท่ีสูงขึ้นและสามารถนำไป
ตอยอดในการเสนอขอกำหนดตำแหนง
ทางวิชาการหรือการเขาสูตำแหนงในระดับ
ท่ีสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

รอยละการอนุมัติทุนอุดหนุน
การศึกษาของผูขอรับทุนอุดหนุน
การศึกษา 

≥๗๐ บุคลากรสายวิชาการ
และบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 

ตลอด
ปงบประมาณ 

- ฝายกองทุนพัฒนา
บุคลากร 

กองบริหารงาน
บุคคล 

สำนักงานอธิการบดี 
๒. บุคลากรทุกระดับมีความรู

ทักษะและทัศนคติในการ
ปฏิบัติงานตลอดจนมี
ความกาวหนาในสายอาชีพ 

เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในการจัดเตรียมผลงาน
เพ่ือเสนอขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ  

รอยละของสายสนับสนุนวิชาการ
ท่ีเขารวมโครงการสูตำแหนงท่ี
สูงขึ้น 

≥๓๐ บุคลากรสายวิชาการ ตลอด
ปงบประมาณ 

- กองบริการ
การศึกษา 

สำนักงานอธิการบดี 

๓.  โครงการพัฒนาบุคลากรสูมือ
อาชีพ 

เพ่ือเพ่ิมพูนและพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานใหกับบุคลากร 

รอยละบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการท่ีไดรับการพัฒนา 

≥๙๘ บุคลากรสายวิชาการ
และบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 

ตลอด
ปงบประมาณ 

-- ฝายฝกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร 
กองบริหารงาน

บุคคล  
สำนักงานอธิการบดี 

๔.  โครงการบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการท่ีเขาสูตำแหนงท่ีสูงขึ้น 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสายสนับสนุนเขาสู
ตำแหนงท่ีสูงขึ้น 

รอยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการท่ีเขาสูตำแหนง
ท่ีสูงขึ้น 

≥๑๐ บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 

ตลอด
ปงบประมาณ 

- ฝายฝกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร 
กองบริหารงาน

บุคคล  
สำนักงานอธิการบดี 
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๒.๕.๓ แผนการให้ทนุอุดหนุนการศกึษา ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ 

 

ลำดับท่ี คณะ/วิทยาลัย 
จำนวน
อาจารย

ท้ังหมด (คน) 

แผนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก  ประจำป 
รวม 

2565 2566 2567 2568 2569 

1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 59     1 2 3 6 

2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 58 5 6 8 9 10 38 

3 คณะศิลปกรรมศาสตร 50     1 2 3 6 

4 วิทยาลัยการจัดการอุตสากรรมบริการ 60 5 6 7 9 10 37 

5 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 52 8 9 10 11 12 50 

6 วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน 52 1 2 3 4 5 15 

7 วิทยาลัยสหเวชศาสตร 63       2 3 5 

8 วิทยาลัยสถาปตยกรรม 11 1 2 2 2 2 9 

9 วิทยาลัยนิเทศศาสตร 40 2 3 4 4 5 18 

10 ศูนยการศึกษาจังหวัดอุดรธาน ี 21 4 5 5 6 6 26 

รวม 466 26 33 41 51 59 210 
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ส่วนท่ี ๓ แนวทางการนำแผนสู่การปฏบัิติและการติดตามประเมนิผล 

การนำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ไปสู่การปฏิบัติต้องให้ความสำคัญต่อการบริหาร

จัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ยุทธศาสตร์   และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตาม

ประเมินผล      การดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง

ไดก้ำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานภายในมหาวิทาลัยในเรื ่องการ

ดำเนนิงานโครงการ/กจิกรรมดา้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อปรับปรุงกระบวนการ และกลไกการบรหิารจัดการ

การนำแผนปฏบิัตกิารดา้นการพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏบิัตไิดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

๒. เพื่อใหม้กีารตดิตามประเมนิผลแผนปฏบิัตกิารด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ  

๓.๑ แนวทางการนำแผนปฏบิัตกิารด้านการพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏบิัต ิ

เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จงึกำหนดแนวทางการนำแผนปฏบิัตกิารด้านการพัฒนาบุคลากรไปสู่การ

ปฏบิัต ิดังนี้ 

๑. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรโดยจัดทำแนวทางการ

สื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากร

ภายในมหาวทิยาลยั ไดท้ราบถงึบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัติ

การดา้นการพัฒนาบุคลากร ใหเ้กดิผลในทางปฏบิัติ 

๒. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคลอ้งกับแนวทางที่กำหนด 

๓. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

๔. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า

อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัย

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้

ประโยชน์ไดง่้าย 

๕. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรรวมทั้งสามารถประเมินผลได้ อย่าง

เป็นรูปธรรม  
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๓.๒ การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ        

พ.ศ.๒๕๖๕ 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื ่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย          

ราชภัฏสวนสุนันทา บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้

ผู ้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินงาน และนำไปสู่การ

ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถ

บรรลุผลสำเร็จตามเปา้หมายได้ โดยจัดทำระบบการตดิตามและประเมนิผล ดังนี้ 

๑. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกำหนดตัวชี ้วัด 

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน

อย่างเป็นรูปธรรม 

๒. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา

บุคลากรอย่างต่อเนื่อง  

๓. กำหนดใหม้กีารตดิตามความกา้วหนา้ของแผนพัฒนาบุคลากร ทุก ๓ เดอืน พร้อมใหผู้้รับผิดชอบ

ในแต่ละโครงการ/กจิกรรมทำการวเิคราะห์ผลการดำเนนิงาน เพื่อนำไปสู่การตัดสนิใจของผู้บรหิาร 
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คำสั่ง วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ที่            /๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) 

และจัดทำแผนปฏบิัตกิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

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

 ตามที่มหาวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๑๕ 

ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔) เพื่อเป็นแผนชี้นำการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี และนำไปสู่การปฏิบัติ

ในแผนระยะ ๕ ปี ประกอบกับสภาพแวดล้อมในยุคปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมี

ผลกระทบต่อการดำเนินงานของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ  จึงต้องมีการดำเนินการทบทวน

เปา้ประสงค์ แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ / กจิกรรม ตัวช้ีวัด และเปา้หมาย ใหท้ันการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้น  

          เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัย  

วทิยาลัยการจัดการอุตสหกรรมบรกิาร  จงึขอแต่งตัง้คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

การระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ

แผนปฏบิัตกิารย่อยดังนี้ 

คณะกรรมการอำนวยการ 

๑. ผศ. ดร.อาณัต ิต๊ะปนิตา   ประธานกรรมการ 

๒. รศ. ทัศนยี์ ศริวิรรณ    กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์ กรรมการ 

๔. ผศ. ดร. กรรนภัทร กันแกว้   กรรมการ 

๕. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม   กรรมการ 

๖. อาจารย์พมินภัทร์ พันทนา   กรรมการ 

๗. นางสาวนันทพัชร์ ลลีาอัมพรสนิ   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี 

๑. กำหนดนโยบายในการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนนิงานแผน 

๒. ส่งเสรมิ และสนับสนุน ใหค้ำปรกึษา แนะนำในเรื่องต่าง ๆ แก่คณะกรรมการดำเนนิงาน 

๓. กำกับ ดูแล ตดิตาม ใหข้อ้เสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนนิงาน ใหม้ี

ประสทิธภิาพและเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 

คณะกรรมการดำเนินงาน 
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๑. คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๖๖๙) และ 

    แผนปฏบิัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  ๑. รศ. ทัศนยี์ ศิรวิรรณ    ประธานกรรมการ 

  ๒. อาจารย์ ดร. กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์  กรรมการ 

  ๓. ผศ. ดร. กรรนภัทร กันแกว้   กรรมการ 

  ๔. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม   กรรมการ 

  ๕. อาจารย์พมินภัทร์ พันทนา   กรรมการ 

  ๖. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณชิย์  กรรมการ 

  ๗. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพรช  กรรมการ 

                  ๘.  อาจารย์ ดร. ศิรเิพ็ญ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 

  ๙. อาจารย์วัชรวชิย์ เพิ่มสนิพานทอง  กรรมการ 

  ๑๐. อาจารย์สุจรติรา รมิดุสติ   กรรมการ 

  ๑๑. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด  กรรมการ 

  ๑๒. อาจารย์ลอืชัย ทิพย์รังษี   กรรมการ 

  ๑๓. นางสาวนันทพัชร์ ลลีาอัมพรสนิ  กรรมการ 

  ๑๔. นางสาวฐติารยี์ จิตรประทุม   กรรมการ 

          ๑๕. นางสาวอลิสา พจนารถ   กรรมการ 

  ๑๖. นายเชาวฤ์ทธิ์ พนิจิ    กรรมการ 

          ๑๗. นายสุรชัย นอ้ยคำเมอืง   กรรมการ 

๑๘. นายภัทราวุธ สรีวสิุทธิ์   กรรมการ 

 ๑๙. นายอรรคพล ธรรมบุตร   กรรมการและเลขานุการ 

๒๐. นางสาวจนิตนา ทพิย์รัตน์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏบิัติการด้านกจิกรรมพัฒนานักศึกษา 

๑. อาจารย์พมินภัทร์ พันทนา   ประธานกรรมการ 

๒. อาจารยเ์ทพลักษณ์ โกมลวณชิย์  กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร  กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร. ศริเิพ็ญ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 

๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๖. อาจารย์สุจรติรา รมิดุสติ   กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลอืงสอาด  กรรมการ 

๘. อาจารย์ลอืชัย ทพิย์รังษ ี   กรรมการ 

๙. นายสุรชัย นอ้ยคำเมอืง   กรรมการและเลขานุการ 
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๑๐. นางสาวโยษติา สมเจรญิ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏบิัตกิารดา้นการขับเคลื่อนความสมัพันธ์เครอืข่าย 

๑. อาจารย์พมินภัทร์ พันทนา   ประธานกรรมการ 

๒. อาจารยเ์ทพลักษณ์ โกมลวณชิย์   กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร   กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร.ศริเิพ็ญ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 

๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๖. อาจารย์สุจรติรา รมิดุสติ   กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลอืงสอาด   กรรมการ 

๘. อาจารย์ลอืชัย ทพิย์รังษี    กรรมการ 

๙. นายสุรชัย นอ้ยคำเมอืง    กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางสาวโยษติา สมเจรญิ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏบิัติการด้านบรกิารวชิาการ  

๑. ผศ. ดร. กรรนภัทร กันแกว้   ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณชิย์   กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร   กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร. ศริเิพ็ญ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 

๕. อาจารย์สุจรติรา รมิดุสติ   กรรมการ 

๖. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลอืงสอาด   กรรมการ 

๘. อาจารย์ลอืชัย ทพิย์รังษ ี   กรรมการ 

๙. นายภัทราวุธ สรีวสิุทธ ์    กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นายกฤษฎิ์ธเนศ มัคคภาวธีวัตน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

๕. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัตกิารด้านการวิจัย 

๑. ผศ. ดร. กรรนภัทร กันแกว้   ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณชิย์   กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร   กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร. ศริเิพ็ญ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 

๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๖. อาจารย์สุจรติรา รมิดุสิต   กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลอืงสอาด   กรรมการ 

๘. อาจารย์ลอืชัย ทพิย์รังษี    กรรมการ 
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๙. นายภัทราวุธ สรีวสิุทธ์    กรรมการและเลขานุการ 

๑๐.นายกฤษฎิ์ธเนศ มัคคภาวธีวัตน์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

๖. คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 

๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม    ประธานกรรมการ 

๒. อาจารยเ์ทพลักษณ์ โกมลวณชิย์   กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร   กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร. ศริเิพ็ญ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 

๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๖. อาจารย์สุจรติรา รมิดุสติ   กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลอืงสอาด   กรรมการ 

๘. อาจารย์ลอืชัย ทพิย์รังษ ี   กรรมการ 

๙. นางสาวนันทพัชร์ ลลีาอัมพรสนิ   กรรมการ 

๑๐. นางสาวอลสิา พจนารถ   กรรมการ 

๑๑. นางสาวฐติารยี์ จิตรประทุม   กรรมการและเลขานุการ 

๗. คณะกรรมการจัดทำแผนบรหิารทรัพยากรบุคคล 

๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม    ประธานกรรมการ 

๒. อาจารยเ์ทพลักษณ์ โกมลวณชิย์   กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร   กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร. ศริเิพ็ญ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 

๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๖. อาจารย์สุจรติรา รมิดุสติ   กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลอืงสอาด   กรรมการ 

๘. อาจารย์ลอืชัย ทพิย์รังษี    กรรมการ 

๙. นางสาวนันทพัชร์ ลลีาอัมพรสนิ   กรรมการ 

๑๐. นางสาวอลสิา พจนารถ   กรรมการ 

๑๑. นางสาวฐติารยี์ จิตรประทุม   กรรมการและเลขานุการ 

๘. คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

๑. รศ.ทัศนยี์ ศิรวิรรณ    ประธานกรรมการ 

๒. นายเชาวฤ์ทธิ์ พนิจิ    กรรมการ 

๓. นางสาวจันทนา อนุลีจันทร์   กรรมการ 

๔. นายสุรศักดิ์ ดาวเรอืง    กรรมการ 

๕. นายอรรคพล ธรรมบุตร    กรรมการและเลขานุการ 
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๖. นางสาวจนิตนา ทพิรัตน์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 ๙. คณะกรรมการจัดทำแผนบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

๑. รศ.ทัศนยี์ ศิรวิรรณ    ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวอลสิา พจนารถ    กรรมการ 

๓. นายเชาวฤ์ทธิ์ พนิจิ    กรรมการ 

๔. นายสุรชัย นอ้ยคำเมอืง    กรรมการ 

๕. นางสาวฐติารยี์ จิตรประทุม   กรรมการ 

๖. นายภัทราวุธ สรีวสิุทธิ์    กรรมการ 

๗. นายอรรคพล ธรรมบุตร    กรรมการและเลขานุการ 

๘. นางสาวจนิตนา ทพิรัตน์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๐. คณะกรรมการจัดทำแผนจัดการความรู้ 

๑. รศ.ทัศนยี์ ศิรวิรรณ    ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร   กรรมการ 

๓. อาจารยเ์ทพลักษณ์ โกมลวณชิย์   กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร.ศริเิพ็ญ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 

๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๖. อาจารย์สุจรติรา รมิดุสติ   กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลอืงสอาด   กรรมการ 

๘. อาจารย์ลอืชัย ทพิย์รังษ ี   กรรมการ 

๙. นายสุรชัย นอ้ยคำเมอืง    กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางสาวจนิตนา ทพิรัตน์   กรรมการและเลขานุการ 

๑๑. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏบิัตกิารด้านปรับปรุงภูมทัิศน์และสิง่แวดลอ้ม 

๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม    ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวนันทพัชร์ ลลีาอัมพรสนิ   กรรมการ 

๓. นางสาวฐติารยี์ จิตรประทุม   กรรมการ 

๔. นายเชาวฤ์ทธิ์ พนิจิ    กรรมการ 

๕. นายสุรศักดิ์ ดาวเรอืง    กรรมการ 

๖. นางสาวจันทนา อนุลีจันทร์   กรรมการ 

๗. นายเอกชัย ดว้งเอี้ยง    กรรมการ 

๘. นายเมธาวัฒน์ แสงใส    กรรมการและเลขานุการ 

๙. นายกฤษฎิ์ธเนศ มัคคภาวีธวัตน์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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๑๒. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏบิัตกิารด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม   กรรมการ 

๒. อาจารยเ์ทพลักษณ์ โกมลวณชิย์  กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพรช  กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร. ศริเิพ็ญ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 

๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๖. อาจารย์สุจรติรา รมิดุสติ   กรรมการ 

๗. อาจารย์นตรนภา เหลอืงสอาด   กรรมการ 

๘. อาจารย์ลอืชัย ทพิย์รังษี   กรรมการ 

๙. นางสาวนันทพัชร์ ลลีาอัมพรสนิ  กรรมการ 

๑๐. นางสาวฐติารยี์ จิตรประทุม   กรรมการ 

๑๑. นางสาวอลสิา พจนารถ   กรรมการ 

๑๒. นายเชาวฤ์ทธิ์ พนิจิ    กรรมการ 

๑๓. นายสุรชัย นอ้ยคำเมอืง   กรรมการ 

๑๔. นายภัทราวธ สรีวสิุทธิ์    กรรมการ 

๑๕. นายอรรคพล ธรรมบุตร   กรรมการ 

๑๖. นางสาวหนึ่งฤทัย ใจนิ่ม   กรรมการและเลขานุการ 

๑๓. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏบิัตกิารด้านเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม    ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวฐติารยี์ จิตรประทุม   กรรมการ 

๓. นายภัทราวุธ สรีวสิุทธิ์    กรรมการ 

๔. นายสุรศักดิ์ ดาวเรอืง    กรรมการ 

๕. นายสุรชัย นอ้ยคำเมอืง    กรรรมการ 

๖. นายเอกชัย ดว้งเอี้ยง    กรรมการและเลขานุการ 

๑๔. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏบิัตกิารด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง 

๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม    ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวนันทพัชร์ ลลีาอัมพรสนิ   กรรมการ 

๓. นายเชาวฤ์ทธิ์ พนิจิ    กรรมการ 

๔. นายสุรศักดิ์ ดาวเรอืง    กรรมการ 

๕. นางสาวจันทนา อนุลีจันทร์   กรรมการและเลขานุการ 

 

๑๕. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏบิัตกิารด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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๑. อาจารย์พมินภัทร์ พันทนา   ประธานกรรมการ 

๒. นายเทพลักษณ์ โกมลวณชิย์   กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร   กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร. ศริเิพ็ญ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 

๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๖. อาจารย์สุจรติรา รมิดุสติ   กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลอืงสอาด   กรรมการ 

๘. อาจารย์ลอืชัย ทพิย์รังษี    กรรมการ 

๙. นายสุรชัย นอ้ยคำเมอืง    กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางสาวโยษติา สมเจรญิ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๖. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏบิัตกิารด้านการจัดหารายได้ 

๑. ผศ. ดร. กรรนภัทร กันแกว้   ประธานกรรมการ 

๒. อาจารยเ์ทพลักษณ์ โกมลวณชิย์   กรรมการ 

๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร   กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร. ศริเิพ็ญ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 

๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๖. อาจารย์สุจรติรา รมิดุสติ   กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลอืงสอาด   กรรมการ 

๘. อาจารย์ลอืชัย ทพิย์รังษี    กรรมการ 

๙. นายภัทราวุธ สรีวสิุทธ ์    กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นายกฤษฎิ์ธเนศ มัคคภาวธีวัตน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

๑๗. คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสาขาวชิาสู่เอตทัคคะ 

๑. อาจารย์ ดร. กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์  ประธานกรรมการ 

๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวนชิย์   กรรมการ 

๓. นางสาวอลสิา พจนารถ    กรรมการ 

๔. นายรัชตะสรณ์ จันทรวรศษิย์   กรรมการและเลขานุการ 

๕. นายมานติ ศรวีัง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๘. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏบิัตกิารด้านการพัฒนาเอกลักษณ์วทิยาลัย ฯ  

๑. อาจารย์พมินภัทร์ พันทนา   ประธานกรรมการ 

๒. อาจารยเ์ทพลักษณ์ โกมลวณชิย์   กรรมการ 

๓. อาจารย์ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร   กรรมการ 

๔. อาจารย์ ดร. ศริเิพ็ญ เยี่ยมจรรยา  กรรมการ 
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๕. อาจารย์สุจรติรา ริมดุสติ   กรรมการ 

๖. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง  กรรมการ 

๗. อาจารย์เนตรนภา เหลอืงสอาด   กรรมการ 

๘. อาจารย์ลอืชัย ทพิย์รังษ ี   กรรมการ 

๙. นายสุรชัย นอ้ยคำเมอืง    กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. นางสาวโยษติา สมเจรญิ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๙. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏบิัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม    ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวพชิชาภา โหลสกลุ   กรรมการ 

๓. นายเอกชัย ดว้งเอี้ยง    กรรมการ 

๔. นายเมธาวัฒน์ แสงใส    กรรมการ 

๕. นางสาวฐติารยี์ จิตประทุม   กรรมการและเลขานุการ 

๒๐. คณะกรรมการจัดทำต้นทุนตอ่หน่วยผลผลติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ๑. รศ. ทัศนยี์ ศิรวิรรณ    ประธานกรรมการ 

 ๒. นายเชาว์ฤทธิ์ พนิจิ    กรรมการ 

 ๓. นางสาวจันทนา อนุลีจันทร์   กรรมการ 

 ๔. นายอรรคพล ธรรมบุตร    กรรมการและเลขานุการ 

 ๕. นายสุรศักดิ์ ดาวเรอืง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าท่ี  

  ๑. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) 

๒. จัดทำแผนปฏิบัตกิารประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๓. นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) และแผนปฏิบัตกิารประจำปี 

    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อคณะกรรมการบรหิารวทิยาลัยฯ เพื่อพจิารณา 

๔. ดำเนนิการจัดทำแผนปฏิบัตกิารย่อยตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

 ๕. ควบคุม ดูแล และดำเนินการจัดกจิกรรมตามแผน ฯ ดา้นต่าง ๆ ใหม้ปีระสทิธิภาพ 

 ๖. แกไ้ขปัญหาที่อาจเกดิขึ้นในการจัดกจิกรรม  

 

     

 

 

       สั่ง   ณ  วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  



34 

 

        

 

             (ผศ. ดร. อาณัติ ต๊ะปินตา) 

                         รักษาราชการแทนคณบด ี

        วทิยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบรกิาร 

          มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 


	๒.๕.๑ แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕ - พ.ศ.๒๕๖๙)

