แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕ – พ.ศ.๒๕๖๙)
และ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี
17 กันยายน 2564

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
ทรั พ ยากรบุ ค คลจั ด เป็ น ทรั พ ยากรที ่ ม ี ค วามสำคั ญ และมี ค ่ า ที ่ ส ุ ด ในองค์ ก รการที ่ อ งค์ ก รจะ
เจริญก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้กลไกลหนึ่งเพื่อให้องค์กรดำเนินไปอย่างเข้มแข็งคือ
การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพอย่างสูงสุดทั้งด้านวิชาการ ทักษะในการปฏิบัติงานคุณธรรมจริยธรรม ความ
ผาสุกในการปฏิบัติงานมีความจงรักภักดีต่อองค์กรและเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรทั้งนี้แนวทางในการพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย นโยบาย
การพัฒนาบุคลากรการบริหารงานบุคคล ซึ่งใช้การบริหารจัดการที่สมรรถนะบนพื้นฐานของ ทักษะความรู้
ความสามารถ เพื่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยมีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมโยงกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลกับผลการปฏิบัติงานในการพัฒนาบุคลากร โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยไว้ทั้ง ๓ ด้าน ดังต่อไปนี้
๑.การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา
๒.การผลักดันให้บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
๓.การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นต่อสายงาน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายาศักยภาพและเพิ่มพูนสมรรถนะทางด้านวิชาการให้แก่บุคลากรสายวิชาการ
พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุค ลากรมี
ความก้าวหน้าในสายงานของตนไปพร้อมๆกับการปลูกฝังให้บุคลากร ครองตนปฏิบัติตนปฏิบัติงานภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ได้กำหนดตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (๓๕.๐๐ )
- ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (๑๐.๐๐ )
- ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (≥๘๐)

ส่วนที่ 1 ส่วนนำ
หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำแผนพั ฒนา
บุคลากรให้สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีหน้าที่ตาม
พันธกิจ คือ ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น ฝึกหัดครู วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม เนื่องจากทรัพยากรบุคคลถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาองค์กรเพราะปัจจัยด้าน
บุคลากรหรืออัตรากำลังเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการขี้ขาดความสำเร็จ ในการทำงานของทุกองค์กร
ดังนั้นการพัฒนาบุคลกรจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะเข้าไปขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย จัดทำขึ้นอย่างเป็นระบบโดยคำนึงถึง โครงสร้าง
องค์กร โครงสร้างการบริหารจัดการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ แผนงาน นโยบายใน
การพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารงานบุคคลที่ใช้การบริหารจัดการที่อิงสมรรถนะ บนพื้นฐานของ
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีระบบการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการเป็นเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมโยงกระบวนการบริหารงานบุคคลกับผล
การปฏิบัติงานในการพัฒนาบุคลากร โดยแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานี้
สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางให้มหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงานได้นำแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติให้
บรรลุผลได้ตามพันธกิจ

3

ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัย
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ (วกอ.) มีชื่อภาษาอังกฤษ “College of Hospitality
Industry Management”(CHM.) เป็นหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จากนโยบายการนำหลักสูตรในศาสตร์เดียวกันให้อยู่ในสังกัดเดียวกัน จึง
ยุบเลิกวิทยาลัยนานาชาติและนำหลักสูตรนานาชาติทั้งหมดจำนวน 4 หลักสูตร 6 สาขาวิชา คือ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 3
สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการจัดการโรงแรม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์(หลักสูตร 2 ภาษา) และหลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ควบรวมกับหลักสูตรภาษาไทย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จำนวน 2 หลักสูตร 3 สาขาวิชา คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา ได้แก่
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่
พัก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งหลักสูตรศิลป
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน เปิดสอนนักศึกษาชาวจีนแบบ Joint Venture 2+2
Bachelor's Degree Program
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการดำเนินงานตามพันธกิจ 4 ประการ คือ การสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความสอดคล้อง
กันของหลักสูตรและการปรับปรุงโครงสร้างการจัดการเรียนการสอน มีการบูรณาการบุคลากรสาย
วิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ อาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เข้าด้วยกันเพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และตามตัวชี้วัด
ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมาย และมุ่งสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ ให้เป็น
ที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
สถานที่ตั้ง
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมีสถานที่ตั้งดังนี้
1. อาคารวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม อาคารเลขที่ 111/5 ถนน
ศาลายา-บางภาษี ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทร. 034 964 946
2. อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
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สารบัญ
ส่วนที่ ๑ บทนำ
หน้า
๑.๑ หลักการและเหตุผล
๓
๑.๒ โครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๔
๑.๓ โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
๕
๑.๔ ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๖
๑.๕ ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ๙
๑.๕.๑ วิสัยทัศน์ (Vision)
๑๐
๑.๕.๒ พันธกิจ (Mission)
๑๐
๑.๕.๓ ภารกิจกลัก (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 ค่านิยมหลัก (Core Values)
๑๑
๑.๕.๙ เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Development Goals) ๑๒
ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคากร
๒.๑ นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
๑๓
๒.๒ วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๑๓
๒.๓ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของ ๑๓
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์
๑๓
๒.๓.๒ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
๑๓
๒.๓.๓ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย
๑๓
๒.๔ ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๑๔
๒.๕ แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากร
๑๔
๒.๕.๑ แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕ - พ.ศ.๒๕๖๙) ๑๔
๒.๕.๒ แผนปฏิบตั ิการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๑๕
๒.๕.๓ แผนการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ -๒๕๖๙ ๑๖
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ส่วนที่ ๓ แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบตั ิและการติดตามประเมินผล
๑๘
๓.๑ แนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ไปสู่การปฏิบัติ
๑๙
๓.๒ การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร
๑๙
ภาคผนวก
๒๑
ก.คำสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ๒๒
ข.รายงานการประชุมชี้แจงการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
๒๗
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๑.๓ โครงสร้างการบริหารของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
อธิการบดี
คณะกรรมการอำนวยการ
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิทยาเขตนครปฐม

คณบดี
คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

รองคณบดี

รองคณบดี

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

หัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร

หัวหน้าสำนักงาน
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๑.๔ โครงสร้างองค์กรวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
อธิการบดี

คณะกรรมการอำนวยการ
วิทยาลัยการจัดการอตสาหกรรมบริการ

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม

คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยการจัดการอตสาหกรรมบริการ

คณบดี
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

รองคณบดี
ฝ่ายแผนงานและประกัน

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการ
หัวหน้าสำนักงาน

หัวหน้าสาขา/ประธานหลักสูตร
หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจการบิน (นานาชาติ)
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ)
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (นานาชาติ)
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (สองภาษา)
หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ
(นานาชาติ)
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและบริการ

ประธานหลักสูตร
การจัดการท่องเที่ยว
และบริการ
ประธานหลักสูตร
คณิตศาสตร์ศึกษา

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

หัวหน้าฝ่าย
บริการการ
การศึกษา

หัวหน้าฝ่าย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ

1.งานบริหารงาน
ทั่วไป
2.งานหลักสูตร
และการสอน
3.งานทะเบียน
และวัดผล
4.งานรับเข้า
ศึกษาต่อ
5.งานวิเทศสัมพันธ์

1.งานวิเคาะห์แผนงานและ
งบประมาณ
2.งานพัฒนาระบบและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
3.งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
8 ดตามงบประมาณ
4.งานติ
และสารสนเทศ

หัวหน้าฝ่าย
คลังและพัสดุ

1.งานบริหาร
งบประมาณ
2.การเงิน
3.งานบัญชี
4.งานพัสดุ

หัวหน้าฝ่าย
บริหารงาน
ทั่วไป

หัวหน้าฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ

1.งานธุรการและ
สารบรรณ
2.งานประชาสัมพันธ์
3.งานอาคารสถานที่
4.งานบุคลากร
5.งานฝึกอบรมและ
พัฒนา
6.งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. งานผลิตผลงานวิจยั
2. งนวารสารวิชาการ
3. งานบริการวิชาการ
แก่สังคม
4. งานจัดหารายได้
5. งานรับรอง
สมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานวิชาชีพ

หัวหน้าฝ่าย
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
1. งานกิจกรรม
นักศึกษาและศิษย์เก่า
2. งานทุนการศึกษา
3. งานวินัยนักศึกษา
4. งานกีฬาและส่งเสริม
สุขภาพ
5. งานศิลปวัฒนธรรม

1.4 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
ความเป็นมา
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ดำเนินการกำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องมหาวิทยาลั ยไว้ และในการดำเนิน การให้บรรลุ ปรัชญา วิส ัย ทัศน์ พัน ธกิจ
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยได้นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะต้องดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ โดยเน้นยุทธศาสตร์เป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องขับเคลื่อนให้บรรลุตาม
เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยให้ได้ และยุทธศาสตร์หนึ่งที่สำคัญ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะเป็นกลไใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักประการหนึ่ง
ที่มหาวิทยาลัยจะต้องสร้างบุคลากรภายในทุกคนให้มีคุณภาพรวมทั้งการพัฒนากระบวนการทาง
ความคิดของผู้บริหาร ซึ่งเป็นภารกิจที่ ส ำคัญในการบริหารและเกี่ยวข้อ งกับ งานทุก ฝ่าย จึงเป็ น
ภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติของผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานด้านบุคคล โดยเฉพาะที่ต้องมุ่งปฏิบั ติใน
กิจกรรมที่เกี่ยวกับบุคลากร เพื่อทำให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ อัน
จะส่งผลสำเร็จต่อ เป้าหมายของหน่วยงานและของมหาวิท ยาลัย ด้วยการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็ น
ขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ต้องปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
บุคลากร ให้ก้าวหน้า และทันต่อโลก โดยอาศัยผลที่ได้รับจากการได้รับการสนับสนุนในการพั ฒนา
และการที่มหาวิทยาลัยได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานซึ่งต้องมีการวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหา
ว่าเกิดจากอะไร เพื่อนำมาใช้ป ระกอบ การพิจารณาวางแผนพัฒนาบุคลากรพร้อ มทั้งเสริมสร้ าง
ความสามารถด้วยการสนับสนุนให้บุคลากรหาความรู้เพิ่มเติมโดยการสนับสนุนทุนการศึกษา การ
จัดทำผลงานทางวิชาการ การฝึกอบรม ฯ ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ความรู้ความสามารถและทัศนคติของบุคลากรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การพัฒนาบุคลากรทั้งตำแหน่งวิชาการและตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยนำ
มหาวิทยาลัยไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนด กองบริหารงานบุคคล จึงจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรขึ้น โดยมี
ความมุ่งหมายส่วนหนึ่งเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการที่สำนักงาน ก.พ.ร.
กำหนด และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ว่า
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืนแนวทางการดำเนินกิจกรรม
และโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ซึ่งข้อมูลที่ใช้ใน
การกำหนดแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรจะได้ ม าจากนโยบายของอธิ ก ารบดี ใ นการบริ ห ารงาน
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มหาวิทยาลัย และจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อันจะนำไปสู่ปรัชญา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
๒. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นั้นคือ
- มีคุณภาพ มีความรักองค์กร มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่ได้รับ
มอบหมาย
- ได้รับมอบหมายงานตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแต่ละบุคคล
- มีความพึงพอใจในการทำงาน
- มีความรู้และทักษะในงานที่ปฏิบัติ
- มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าที่ให้มีคุณภาพสูงสุด
- มีจิตสำนึกความเป็นชาวสวนสุนันทา
๓. เพื ่ อ สอดรั บ กั บ การดำเนิ น การจั ด การองค์ ค วามรู ้ ข องหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ใน
มหาวิทยาลัย และองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางและคุ้มค่า
เป้าหมายของการดำเนินงานตามแผน
ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มี
การพัฒนาตนเอง โดยได้รับการฝึกอบรม สัมมนา หรือดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มี
จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรทั้งหมด
การดำเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
๑. ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ได้เข้ารับการอบรม
ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๒. สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ประจำสามารถพัฒนาเทคนิควิธีการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓. ส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถ
นำความรู้จากการปฏิบัติจริง จากการฝึกฝน และจากประสบการณ์ที่แอบแผงอยู่
ในตัวบุคคล มาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนางาน
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๔. จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารและภาวะผู้นำสำหรั บ
ผู้บริหาร ทุกระดับของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
๕. นำแนวคิด เกี่ย วกับ สมรรถนะมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรโดยเน้น การประเมิน
สมรรถนะเพื่อการพัฒนาเป็นรายบุคคล และส่งเสริมการพัฒนาผู้บังคับบัญชา
ระดับต้น และระดับกลางให้สามารถกำหนดความจำเป็นที่จะรับการพัฒนาของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคลได้
๖. พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้โดยส่งเสริมการจัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงาน
๗. ส่งเสริมให้หน่วยงานปรับปรุงกระบวนงานให้บริการที่สำคัญให้สั้น กระชับ โดยเน้น
การผลิตผลงานที่รวมเร็วและถูกต้อง
๘. สอดแทรกเนื้อ หาเกี่ย วกับ การสร้างจิต สำนึก ความเป็น ชาวสวนสุน ั น ทา ไว้ใ น
หลักสูตรการสัมมนาและฝึกอบรม
แนวทางการพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ให้การสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีแนวทางดังนี้
๑. ดำเนิ น การจั ด โครงการฝึ ก อบรม/สั ม มนา เพื ่ อ ให้ ค วามรู ้ ก ั บ บุ ค ลากรภายใน
มหาวิทยาลัยโดยมหาวิทยาลัยจะทำการสำรวจความต้องการของหน่วยงาน และ
บุคลากร ว่าสนใจที่จะฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อค้นหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องใด และอีก
ส่วนหนึ่งมหาวิทยาลัยจะทำการพิจารณาว่าบุคลากรควรจะได้รับการฝึกอบรม /
สัมมนาในเรื่อ งใด โดยกองบริหารงานบุคคล ซึ่งมีหน้าที่ในการจั ดทำแผนการ
พั ฒ นาบุ ค ลากร จะดำเนิน การเก็บ ข้อ มูล ความต้อ งการของบุค ลากรและของ
มหาวิทยาลัยที่ได้รับมา แล้วจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเสนอท่านอธิการบดีเพื่อขอ
อนุมัติ
๒. สนั บ สนุ นให้บ ุ ค ลากรของมหาวิท ยาลั ย ได้ รับ การฝึก อบรม/สั มมนา ภายนอก
มหาวิทยาลัยโดยจัดส่งบุคลากรไปเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา หลักสูตรระยะสั้น
ณ สถาบันภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อต้องการให้บุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาตนเองมี
ศักยภาพ และนำมาปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยมิติของการพัฒนา
บุคลากรที่สำคัญ ๓ ประการ คือ
๑. การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (Executive development) ซึ่งได้แก่ ตำแหน่งผู้บริหาร
ในระดั บ อธิ ก ารบดี รองอธิ ก ารบดี ผู ้ ช ่ ว ยอธิ ก ารบดี คณบดี รองคณบดี
ผู้อำนวยการศูนย์ สถาบัน สำนัก ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต และประธานศูนย์ให้
การศึก ษา เนื่ อ งจากผู ้บ ริ ห ารระดับ สู งนี้ ม ีค วามสำคัญ ต่อ การดำเนิ น งานที ่ มี
ประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ดังนั้น การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงให้มี
ความรู ้ใ นเรื่ อ งของการใช้ว ิจ ารณญาณ ภาวะผู้น ำในการตัด สิ น ใจ ( decision
making) และการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (creative thinking) จึงเป็นสิ่งจำเป็น
อย่างยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการประสานงานทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ตลอดจนมี ค วามสามารถในการสร้ า ง
บรรยากาศและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานทั้งหลายในมหาวิทยาลัย
ด้วย
๒. การพั ฒ นาผู ้ บ ริ ห ารระดั บ กลาง และระดั บ ต้ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัย ในระดับนี้มุ่งเน้นถึงผู้ดำรงตำแหน่งในระดับหัวหน้ากอง หัวหน้างาน
รวมทั้งผู้ปฏิบัติ ทั้งนี้ ก็โดยตระหนักว่าผู้บริหารระดับสูงจะ ไม่สามารถบริหารงาน
ในมหาวิทยาลั ยได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ ถ้ามิได้รับการสนับสนุน จากผู้บ ริ ห าร
ระดับกลาง และระดับต้น ซึ่งเป็นผู้ที่รอบรู้งานในสายงานของตนดี ดังนั้น จึงมิ
ควรละเลยที่จะให้การพัฒนาแก่ผู้บริหารระดับนี้ให้มีความรู้ความสามารถในการ
บริหารหลาย ๆ ด้านของสายสนับสนุนวิชาการ ทั้งในด้านการบริหารทั่วไป การ
บริหารการคลัง และการบริหารงานบุคคล ส่วนสายวิชาการให้เพิ่มพูนความรู้
ความสามารถในด้านวิชา การด้านการสอน เป็นต้น
๓. การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานระดับล่าง และระดับเจ้าหน้าที่ คนงาน ผู้ปฏิบัติงานใน
ระดับนี้นับความสำคัญต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างมาก เช่นเดียวกับ
ผู้บริหารทั้งสองระดับที่กล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติการระดับ นี้
หากได้ ม ี ก ารรวมตั ว กั น แล้ ว จะเป็ น กลุ ่ ม ที ่ ม ี อ ิ ท ธิ พ ลต่ อ การบริ ห ารงานของ
มหาวิทยาลัยอย่างมาก ฉะนั้นจึงควรที่จะได้มีการพิจารณาให้การพัฒนาฝึกอบรม
โดยพยายามสร้างทัศนคติให้เกิดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน จิตสำนึกในการ
ให้บริการ ร่วมทั้งพัฒนาฝีมือหรือทักษะในการทำงานแก่ผู้ปฏิบัติงานระดับนี้ด้วย
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ในการพัฒนาการจัดการด้านการฝึกอบรม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
งาน
ฝึก อบรมและพัฒนา กองบริหารงานบุคคลได้ด ำเนินการสรุป ผลโครงการอบรม จำนวน ๔
โครงการ ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
๑. สรุปโครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารเพื่อรับนโยบายลงสู่การปฏิบัติ ในระหว่างวันที่
๒๙ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
๒. สรุปโครงการประชุมบุคลากรเพื่อ มอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบ ัติงาน ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏสวนสุน ัน ทา วัน ศุก ร์ท ี่ ๑๘ ธัน วาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ
หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๓. สรุปโครงการประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ทาง
Facebook Live กลุ่ม บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและงานสารบรรณวัน
อังคารที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทาง Facebook Liveกลุ่มฝึกอบรมกอง
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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๑.๕ ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑.๕.๑ วิสัยทัศน์ (Vision)
มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ (Niche Guru University)
๑.๕.๒ พันธกิจ (Mission)
๑) ให้การศึกษา (To Offer Education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู
ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มี
แนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว
๒) วิจัย (To Conduct Research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็น
เอตทัคคะ
ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วย
การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
๓) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับ
เอตทัคคะ
ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม
๔) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสริมและสนับสนุน
ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชม
ของมนุษยชาติ
๑.๕.๓ ภารกิจหลัก (Key result area)
๑) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า (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) วิ จ ั ย สร้ า งนวั ต กรรมและองค์ ค วามรู ้ (Conduct Research, Create Innovation and Develop
Knowledge for Society)
๕) เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที ่ ม ี ค วามคล่ อ งตั ว ในการบริ ห ารจั ด การ และเน้ น ให้ เ ครื อ ข่ า ยมี ส ่ ว นร่ ว ม
(Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation)
๑.๕.๔ เสาหลัก (Pillar)
๑) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
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๒) คุณธรรม (Morality)
๓) เครือข่าย (Partnership)
๔) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
๕) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
๑.๕.๕ วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส
(Virtues and Thai Etiquette Practices and Seniority Recognition)
๑.๕.๖ อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ
นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ์
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่น
ในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองให้มีค วามก้าวหน้าอย่ างต่ อ เนื่ อ งเชี่ย วชาญการสื่อ สาร หมายถึง บัณฑิต ที่มีท ัก ษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้
ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคมมีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่
มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่นมุ่งทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ
๑.๕.๗ เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล
นิยามของคำสำคัญเอกลักษณ์
เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ ที่สะท้อนความ
เป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรม
กรุงรัตนโกสินทร์เป็นองค์ก รแห่งการเรีย นรู ้สู่ สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรีย นรู ้ท ี่
หลากหลายทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของ
ผู้รับบริการได้อย่างทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพ
๑.๕.๘ ค่านิยมหลัก (Core Values)
๑) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
๒) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
๓) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ
๔) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ
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๑.๕.๙ เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (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” เพราะนี่คือสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพ ...

จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทาด้วย SSRU “KEEP” Model มหาวิทยาลัยได้
กําหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่กาํ หนดไว้ รายละเอียดดังนี ้

S : Sustainability University which Grow Along with Society.
มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พร้อมจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่
W : Aiming to be the World-Class University.
มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle.
มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชิงการบริหารงานและวิชาการ
T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect.
มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
C : Capacity and Capability.
การทำงานอย่างเต็มกำลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล
H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere.
มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ล้อมรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ
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ทั้งนี้ สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพ
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ส่วนที่ ๒ แผนพัฒนาบุคลากร
๒.๑ นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ให้การสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการสนับสนุนและจัดสรรเงินทุนสำหรับ
การพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ให้สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการ
ของมหาวิทยาลัยทั้งตำแหน่งทางวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ภายใต้การดำเนินการ
ดังนี้
๑. กองทุนพัฒนาบุคลากร บริหารกองทุนในรูปของคณะกรรมการโดยดำเนินการตามระเบียบ
และประกาศของกองทุนพัฒนาบุคลากร เช่น การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ปริญญาเอก โครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนบุคลากร การฝึกอบรม การศึกษา
ระยะสั้น และการศึกษาดูงานด้านวิชาการ การประชุมสัมมนาในระดับนานาชาติ การนำเสนอ
ผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการให้รางวัลในการเขียนบทความทางวิชาการ
๒. การจัดสรรงบพัฒนาบุคลากร ทั้งบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
โดยให้บ ุค ลากรพั ฒนาตนเองตามความสนใจและสอดคล้อ งกับบทบาทและภาระหน้าที่งานที่
รับผิดชอบ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย (บุคลากรสายวิชาการ จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท/คน/
ปีงบประมาณ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน ๕,๐๐๐.- บาท/คน/ปีงบประมาณ)
๓. มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดการฝึกอบรมและพัฒนาให้กับบุคลากร ภายใต้การดำเนินงานของ
ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล โดยดำเนินการสำรวจความต้องการของ
บุคลากรที่จะฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องใดบ้าง และมหาวิทยาลัยเห็นว่าบุคลากรควรจะได้รับการ
ฝึกอบรม แล้วนำมาพิจารณาจัด ทำแผนพัฒนาบุคลากร
๔. มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก การ
พัฒนาฝึกอบรมในลักษณะดังกล่าวจะใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัด โดยไม่คิดรวมกับ
งบประมาณในข้อ ๒
๒.๒ วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
๒.๒.๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนสมรรถนะทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
๒.๒.๒ เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
๒.๒.๓ เพือ่ ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าในสายงานของตน
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๒.๒.๔ เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรปฏิบัติตน ครองตนปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
๒.๓.๓ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

ค่าเป้าหมาย
๓๕.๐๐
๑๐.๐๐

๒.๔ ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากร
๒.๔.๑ ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ – พ.ศ.
๒๕๖๙ และ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๒.๔.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.256๕ – พ.ศ.256๙) และ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๒.๔.๓ รวบรวมแผนพัฒนาบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย นำมาวิเคราะห์และ
สรุปผล จัดทำเป็นแผนพัฒนาบุคลากร ระดับมหาวิทยาลัย
๒.๔.๔ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร ระดับ
มหาวิทยาลัย
๒.๔.๕ ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
๒.๔.๖ นำเสนอแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.256๕ – พ.ศ.256๙) และประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติใช้
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๒.๕.๑ แผนปฏิบัติการดานพัฒนาบุคลากร ระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๕ - พ.ศ.๒๕๖๙)
กิจกรรม/
โครงการ
๑ การให
. ทุนอุดหนุน
การศึกษา

๒ การเตรียม
. ความพรอม
ของบุคลากร
สายวิชาการ
ในการเสนอ
ขอกำหนด
ตำแหนงทาง
วิชาการ
๓ โครงการการ
. พัฒนา
บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการ

วัตถุประสงค
โครงการ

ตัวชี้วัด
ความสำเร็
จ

เปาหมายของตัวชี้วัด
๖๕

๖๖

๖๗

๖๘

๖๙

งบประมาณ

กลุมเป ระยะเวลา
าหมาย ดำเนินงาน

๖๕
≥๙๕ บุคลากร ตลอด
๑๒,๓๔๐,๐๐๐.
สาย ปงบประมาณ
-

เพื่อสงเสริมใหบุคลากร
และจัดสรรทุนสำหรับ
การพัฒนาบุคลากรเพือ่
เพิ่มพูนความรู
ความสามารถชอง
บุคลากรใหสอดคลองกับ
นโยบายและความ
ตองการของ
มหาวิทยาลัย
เพื่อเตรียมความพรอม
ใหกับบุคลากรสาย
วิชาการในการจัดเตรียม
ผลงานเพือ่ เสนอขอ
กำหนดตำแหนงทาง
วิชาการ

รอยละการ
อนุมัติ
ทุนอุดหนุน
การศึกษา
ของผูขอรับ
ทุนอุดหนุน
การศึกษา
รอยละของ
บุคลากร
สาย
วิชาการที่
เขารวม
โครงการ

≥
๘๐

≥๘๓

≥๘๕

≥
๙๐

-

-

≥๙๐

≥
๙๐

≥๙๐ บุคลากร ตลอด

เพื่อเพิม่ พูนและพัฒนา
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานใหกับบุคลากร

รอยละ
บุคลากร
สาย
สนับสนุน
วิชาการที่
ไดรับการ
พัฒนา

≥ ≥๙๕ ≥๙๘
๘๐

≥
๙๘

≥๙๘

๖๖
-

๖๗
-

สาย ปงบประมาณ
วิชาการ

บุคลากร ตลอด
สาย ปงบประมาณ
สนับสนุ
น
วิชาการ
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-

-

ผูรับผิดชอ
บ

๖๘
-

๖๙
-

-

-

กองบริการ
การศึกษา

-

-

กอง
บริหารงาน
บุคคล

กอง
บริหารงาน
บุคคล

๒.๕.๒ แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
รอยละการอนุมัติทุนอุดหนุน
การศึกษาของผูขอรับทุนอุดหนุน
การศึกษา

๒. บุคลากรทุกระดับมีความรู
ทักษะและทัศนคติในการ
ปฏิบัติงานตลอดจนมี
ความกาวหนาในสายอาชีพ
๓. โครงการพัฒนาบุคลากรสูมือ
อาชีพ

เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยมี
ความรูในระดับที่สูงขึ้นและสามารถนำไป
ตอยอดในการเสนอขอกำหนดตำแหนง
ทางวิชาการหรือการเขาสูตำแหนงในระดับ
ที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เพื่อเตรียมความพรอมใหกับบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในการจัดเตรียมผลงาน
เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการ

รอยละของสายสนับสนุนวิชาการ
ที่เขารวมโครงการสูตำแหนงที่
สูงขึ้น

เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานใหกับบุคลากร

๔. โครงการบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการที่เขาสูตำแหนงที่สูงขึ้น

เพื่อพัฒนาบุคลากรในสายสนับสนุนเขาสู
ตำแหนงที่สูงขึ้น

๑

โครงการศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้น

เปาหมาย
ของ
ตัวชี้วัด
≥๗๐

กลุมเปาหมาย

ระยะเวลา
ดำเนินงาน

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ
ฝายกองทุนพัฒนา
บุคลากร
กองบริหารงาน
บุคคล
สำนักงานอธิการบดี
กองบริการ
การศึกษา
สำนักงานอธิการบดี

บุคลากรสายวิชาการ
และบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ

ตลอด
ปงบประมาณ

-

≥๓๐

บุคลากรสายวิชาการ

ตลอด
ปงบประมาณ

-

รอยละบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการที่ไดรับการพัฒนา

≥๙๘

บุคลากรสายวิชาการ
และบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ

ตลอด
ปงบประมาณ

--

รอยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการที่เขาสูตำแหนง
ที่สูงขึ้น

≥๑๐

บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ

ตลอด
ปงบประมาณ

-

21

ฝายฝกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร
กองบริหารงาน
บุคคล
สำนักงานอธิการบดี
ฝายฝกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร
กองบริหารงาน
บุคคล
สำนักงานอธิการบดี

๒.๕.๓ แผนการให้ทนุ อุดหนุนการศึกษา ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙

ลำดับที่

คณะ/วิทยาลัย

1

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2
3
4
5
6
7
8
9
10

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะศิลปกรรมศาสตร
วิทยาลัยการจัดการอุตสากรรมบริการ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน
วิทยาลัยสหเวชศาสตร
วิทยาลัยสถาปตยกรรม
วิทยาลัยนิเทศศาสตร
ศูนยการศึกษาจังหวัดอุดรธานี
รวม

จำนวน
อาจารย
ทั้งหมด (คน)
59
58
50
60
52
52
63
11
40
21
466

แผนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก ประจำป
2565

2566

2568

2569

1

2

3

6

9
2
9
11
4
2
2
4
6
51

10
3
10
12
5
3
2
5
6
59

38
6
37
50
15
5
9
18
26
210

5

6

5
8
1

6
9
2

8
1
7
10
3

1
2
4
26

2
3
5
33

2
4
5
41
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รวม

2567

ส่วนที่ ๓ แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
การนำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ไปสู่การปฏิบัติต้องให้ความสำคัญต่อการบริหาร
จัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้ส ำเร็ จตามวัตถุประสงค์
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตาม
ประเมินผล การดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง
ได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่ วมกั นของหน่วยงานภายในมหาวิท าลัยในเรื่อ งการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อปรับปรุงกระบวนการ และกลไกการบริหารจัดการ
การนำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ
๓.๑ แนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางการนำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรไปสู่การ
ปฏิบัติ ดังนี้
๑. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรโดยจัดทำแนวทางการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การด้านการพัฒนาบุคลากร ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
๒. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด
๓. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ง่าย
๕. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรรวมทั้งสามารถประเมินผลได้ อย่าง
เป็นรูปธรรม
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๓.๒ การติด ตามและประเมิ นผลแผนปฏิ บ ั ต ิก ารด้ า นการพั ฒ นาบุ คลากรประจำปี งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕
การติดตาม ประเมินผลเป็ นเครื่อ งมือ สำคัญที่จะสนับ สนุนให้ก ารดำเนินงานของมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏสวนสุนันทา บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้
ผู้บ ริหารและผู ้ป ฏิบ ั ต ิงานทราบถึงความสำเร็จหรือ ความล้มเหลวของการดำเนิน งาน และนำไปสู่ก าร
ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถ
บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทำระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้
๑. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกำหนดตัวชี้วัด
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่ว มกัน
อย่างเป็นรูปธรรม
๒. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
๓. กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนพัฒนาบุคลากร ทุก ๓ เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร
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ภาคผนวก
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คำสั่ง วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ที่
/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)
และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
---------------------------------------ตามที่มหาวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๑๕
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔) เพื่อเป็นแผนชี้นำการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี และนำไปสู่การปฏิบัติ
ในแผนระยะ ๕ ปี ประกอบกับสภาพแวดล้อ มในยุคปัจจุบั น ได้มีการเปลี่ย นแปลงอย่างรวดเร็ว และมี
ผลกระทบต่อการดำเนินงานของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จึงต้องมีการดำเนินการทบทวน
เป้าประสงค์ แผนงาน/กลยุทธ์ โครงการ / กิจกรรม ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่ าว เป็นไปอย่างมีป ระสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ กับ มหาวิทยาลั ย
วิทยาลัยการจัดการอุตสหกรรมบริการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ
แผนปฏิบัติการย่อยดังนี้
คณะกรรมการอำนวยการ
๑. ผศ. ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา
ประธานกรรมการ
๒. รศ. ทัศนีย์ ศิริวรรณ
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร. กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์
กรรมการ
๔. ผศ. ดร. กรรนภัทร กันแก้ว
กรรมการ
๕. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม
กรรมการ
๖. อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา
กรรมการ
๗. นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
๑. กำหนดนโยบายในการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงานแผน
๒. ส่งเสริม และสนับสนุน ให้คำปรึกษา แนะนำในเรื่องต่าง ๆ แก่คณะกรรมการดำเนินงาน
๓. กำกับ ดูแล ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงาน ให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
คณะกรรมการดำเนินงาน
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๑. คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๖๖๙) และ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. รศ. ทัศนีย์ ศิริวรรณ
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ ดร. กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์
กรรมการ
๓. ผศ. ดร. กรรนภัทร กันแก้ว
กรรมการ
๔. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม
กรรมการ
๕. อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา
กรรมการ
๖. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์
กรรมการ
๗. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพรช
กรรมการ
๘. อาจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
กรรมการ
๙. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
กรรมการ
๑๐. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต
กรรมการ
๑๑. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
๑๒. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
กรรมการ
๑๓. นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน
กรรมการ
๑๔. นางสาวฐิตารีย์ จิตรประทุม
กรรมการ
๑๕. นางสาวอลิสา พจนารถ
กรรมการ
๑๖. นายเชาว์ฤทธิ์ พินิจ
กรรมการ
๑๗. นายสุรชัย น้อยคำเมือง
กรรมการ
๑๘. นายภัทราวุธ สีรวิสุทธิ์
กรรมการ
๑๙. นายอรรคพล ธรรมบุตร
กรรมการและเลขานุการ
๒๐. นางสาวจินตนา ทิพย์รัตน์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
๑. อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร
กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
กรรมการ
๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
กรรมการ
กรรมการ
๖. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต
๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
กรรมการ
๙. นายสุรชัย น้อยคำเมือง
กรรมการและเลขานุการ
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๑๐. นางสาวโยษิตา สมเจริญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์เครือข่าย
๑. อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร
กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
กรรมการ
๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
กรรมการ
๖. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต
กรรมการ
๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
กรรมการ
๙. นายสุรชัย น้อยคำเมือง
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางสาวโยษิตา สมเจริญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ
๑. ผศ. ดร. กรรนภัทร กันแก้ว
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร
กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
กรรมการ
๕. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต
กรรมการ
๖. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
กรรมการ
๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
กรรมการ
๙. นายภัทราวุธ สีรวิสุทธ์
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นายกฤษฎิ์ธเนศ มัคคภาวีธวัตน์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๕. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย
๑. ผศ. ดร. กรรนภัทร กันแก้ว
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร
กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
กรรมการ
๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
กรรมการ
๖. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต
กรรมการ
๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
กรรมการ
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๙. นายภัทราวุธ สีรวิสุทธ์
กรรมการและเลขานุการ
๑๐.นายกฤษฎิ์ธเนศ มัคคภาวีธวัตน์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๖. คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร
กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
กรรมการ
๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
กรรมการ
๖. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต
กรรมการ
๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
กรรมการ
๙. นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน
กรรมการ
๑๐. นางสาวอลิสา พจนารถ
กรรมการ
๑๑. นางสาวฐิตารีย์ จิตรประทุม
กรรมการและเลขานุการ
๗. คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร
กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
กรรมการ
๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
กรรมการ
๖. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต
กรรมการ
๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
กรรมการ
๙. นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน
กรรมการ
กรรมการ
๑๐. นางสาวอลิสา พจนารถ
๑๑. นางสาวฐิตารีย์ จิตรประทุม
กรรมการและเลขานุการ
๘. คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
๑. รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ
ประธานกรรมการ
๒. นายเชาว์ฤทธิ์ พินิจ
กรรมการ
๓. นางสาวจันทนา อนุลีจันทร์
กรรมการ
๔. นายสุรศักดิ์ ดาวเรือง
กรรมการ
๕. นายอรรคพล ธรรมบุตร
กรรมการและเลขานุการ
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๖. นางสาวจินตนา ทิพรัตน์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๙. คณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
๑. รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวอลิสา พจนารถ
กรรมการ
๓. นายเชาว์ฤทธิ์ พินิจ
กรรมการ
๔. นายสุรชัย น้อยคำเมือง
กรรมการ
๕. นางสาวฐิตารีย์ จิตรประทุม
กรรมการ
๖. นายภัทราวุธ สีรวิสุทธิ์
กรรมการ
๗. นายอรรคพล ธรรมบุตร
กรรมการและเลขานุการ
๘. นางสาวจินตนา ทิพรัตน์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. คณะกรรมการจัดทำแผนจัดการความรู้
๑. รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร
กรรมการ
๓. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์
กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
กรรมการ
๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
กรรมการ
๖. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต
กรรมการ
๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
กรรมการ
๙. นายสุรชัย น้อยคำเมือง
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางสาวจินตนา ทิพรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
๑๑. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และสิง่ แวดล้อม
๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
๒. นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน
๓. นางสาวฐิตารีย์ จิตรประทุม
กรรมการ
๔. นายเชาว์ฤทธิ์ พินิจ
กรรมการ
๕. นายสุรศักดิ์ ดาวเรือง
กรรมการ
๖. นางสาวจันทนา อนุลีจันทร์
กรรมการ
๗. นายเอกชัย ด้วงเอี้ยง
กรรมการ
๘. นายเมธาวัฒน์ แสงใส
กรรมการและเลขานุการ
๙. นายกฤษฎิ์ธเนศ มัคคภาวีธวัตน์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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๑๒. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม
กรรมการ
๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพรช
กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
กรรมการ
๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
กรรมการ
๖. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต
กรรมการ
๗. อาจารย์นตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
กรรมการ
๙. นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน
กรรมการ
๑๐. นางสาวฐิตารีย์ จิตรประทุม
กรรมการ
๑๑. นางสาวอลิสา พจนารถ
กรรมการ
๑๒. นายเชาว์ฤทธิ์ พินิจ
กรรมการ
๑๓. นายสุรชัย น้อยคำเมือง
กรรมการ
๑๔. นายภัทราวธ สีรวิสุทธิ์
กรรมการ
๑๕. นายอรรคพล ธรรมบุตร
กรรมการ
๑๖. นางสาวหนึ่งฤทัย ใจนิ่ม
กรรมการและเลขานุการ
๑๓. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวฐิตารีย์ จิตรประทุม
กรรมการ
๓. นายภัทราวุธ สีรวิสุทธิ์
กรรมการ
๔. นายสุรศักดิ์ ดาวเรือง
กรรมการ
๕. นายสุรชัย น้อยคำเมือง
กรรรมการ
๖. นายเอกชัย ด้วงเอี้ยง
กรรมการและเลขานุการ
๑๔. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง
๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนันทพัชร์ ลีลาอัมพรสิน
กรรมการ
๓. นายเชาว์ฤทธิ์ พินิจ
กรรมการ
๔. นายสุรศักดิ์ ดาวเรือง
กรรมการ
๕. นางสาวจันทนา อนุลีจันทร์
กรรมการและเลขานุการ
๑๕. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
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๑. อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา
ประธานกรรมการ
๒. นายเทพลักษณ์ โกมลวณิชย์
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร
กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
กรรมการ
๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
กรรมการ
๖. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต
กรรมการ
๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
กรรมการ
๙. นายสุรชัย น้อยคำเมือง
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางสาวโยษิตา สมเจริญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้
๑. ผศ. ดร. กรรนภัทร กันแก้ว
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์
กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร. ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร
กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
กรรมการ
๕. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
กรรมการ
๖. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต
กรรมการ
๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
กรรมการ
๙. นายภัทราวุธ สีรวิสุทธ์
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นายกฤษฎิ์ธเนศ มัคคภาวีธวัตน์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ
๑. อาจารย์ ดร. กนกรัตน์ คุณะสารพันธ์
ประธานกรรมการ
กรรมการ
๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวนิชย์
๓. นางสาวอลิสา พจนารถ
กรรมการ
๔. นายรัชตะสรณ์ จันทรวรศิษย์
กรรมการและเลขานุการ
๕. นายมานิต ศรีวัง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์วิทยาลัย ฯ
๑. อาจารย์พิมนภัทร์ พันทนา
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิชย์
กรรมการ
๓. อาจารย์ยิ่งศักดิ์ แหวนเพชร
กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร. ศิริเพ็ญ เยี่ยมจรรยา
กรรมการ
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๕. อาจารย์สุจริตรา ริมดุสิต
กรรมการ
๖. อาจารย์วัชรวิชย์ เพิ่มสินพานทอง
กรรมการ
๗. อาจารย์เนตรนภา เหลืองสอาด
กรรมการ
๘. อาจารย์ลือชัย ทิพย์รังษี
กรรมการ
๙. นายสุรชัย น้อยคำเมือง
กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางสาวโยษิตา สมเจริญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๑. ผศ. ฉันทัช วรรณถนอม
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวพิชชาภา โหลสกุล
กรรมการ
๓. นายเอกชัย ด้วงเอี้ยง
กรรมการ
๔. นายเมธาวัฒน์ แสงใส
กรรมการ
๕. นางสาวฐิตารีย์ จิตประทุม
กรรมการและเลขานุการ
๒๐. คณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. รศ. ทัศนีย์ ศิริวรรณ
ประธานกรรมการ
๒. นายเชาว์ฤทธิ์ พินิจ
กรรมการ
๓. นางสาวจันทนา อนุลีจันทร์
กรรมการ
๔. นายอรรคพล ธรรมบุตร
กรรมการและเลขานุการ
๕. นายสุรศักดิ์ ดาวเรือง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่
๑. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)
๒. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๓. นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
๔. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการย่อยตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. ควบคุม ดูแล และดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน ฯ ด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
๖. แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการจัดกิจกรรม

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
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(ผศ. ดร. อาณัติ ต๊ะปินตา)
รักษาราชการแทนคณบดี
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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