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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 

 
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี  งบประมาณ  

พ.ศ. 2561 เป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของวิทยาลัย ที่เน้นความสัมฤทธิ์ผลของงาน
ให้เกิดข้ึน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารการจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ .ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการ
ปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ได้เน้นให้ใช้  แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของงานได้ แผนปฏิบั ติการของวิทยาลัยฯ พัฒนาปรับปรุงมาจากแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยมี
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ แผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยตามล าดับ 

ในปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  ได้จัดให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
เพ่ือการพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) โดยการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ในปีงบประมาณ พ .ศ.2560 พร้อมทั้งศึกษาสภาวการณ์ปัจจุบัน ประเด็น ความท้าทายในด้านต่างๆ ที่
วิทยาลัยฯจะต้องเผชิญ โดยได้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่ วนได้  ส่วนเสีย เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์นี้  
เป็นแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการอย่างแท้จริง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

หลักการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-
2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามข้ันตอนดังนี้ 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบหลักท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลความเห็นและผลการประชุมเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร ก ากับติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร และรายงานผล
ต่อผู้บริหาร 

2. น าผลการด าเนินการในปีที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาแผนบุคลากร 
3. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
4. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและด าเนินการตามแผนโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้เป็น

เครื่องมือหลัก 

วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาบุคลากร 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนสมรรถนะทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 
2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าในสายงานของตน 
 
 
 



 

ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 

1. คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
2. ผู้บริหารก าหนดปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 
3. คณะกรรมการ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร และรองผู้บริหารระดับหน่วยงานวิเคราะห์ปัจจัย 

ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ก าหนดเป้าป ระสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ การทบทวนวิสัยทัศน์  
พันธกิจ และค่านิยมหลักขององค์กร 

4. คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร รองผู้บริหารระดับหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานก าหนด
โครงการและกิจกรรม 

5. คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรภายใน
วิทยาลัยฯ 

6. เสนอคณบด ี
7. น าแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ 

การประเมินการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการก าหนดให้ผู้บริหารท าหน้าที่ในการก ากับติดตาม ประเมินผล ให้
ค าแนะน าในการด าเนินงาน และรวบรวมสรุปผลการด าเนินงาน 

การปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร 
 วิทยาลัยนวั ตกรรมและการจัดการก าหนดให้คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร มีการ
พิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนตามความเหมาะสม และน าผลการด าเนินงานไปใช้ในการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรปีต่อไป 

 
 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จึงได้จัดท า แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)  
และประจ าปีงบ ประมาณ พ .ศ. 2561 ขึ้นเพ่ือให้บุคลกรที่มีคุณวุฒิ ตามกรอบมาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ( สกอ .) ในการปฏิบัติพันธกิจของวิทยาลัยฯ  
ในด้านต่างๆโดย แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ .ศ .2560- 2564 )  และ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  1 เป้าประสงค์ 1.8 บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้า  
ในสายอาชีพ มีทักษะความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  6 ตัวชี้วัด มีโครงการกิจกรรม  
ที่ก าหนดไว้จ านวนทั้งสิ้น 3 กิจกรรมโครงการ  เป้าประสงค์ 1.10 มหาวิทยาลัยมีการบริหารงาน  
ที่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 1 ตัวชี้วัด 1 กิจกรรมโครงการ 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ  

สวนสุนันทา สอดรับกับแผนยุทธศาสตร ์และวสิัยทัศนข์องวิทยาลัย บรรลุผลส าเร็จครอบคลุมทั้งใน

เชงิปริมาณและคุณภาพของบุคลากร รวมทั้งกา รพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหส้ามารถ

ปฏิบัติงานอย่างมปีระสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ ดังนัน้ วทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการจึง

ก าหนดนโยบายไว้ดังนี้ 

1. ส่งเสริมการพัฒนาสู่องค์กรแหง่การเรยีนรู้ และมีสว่นร่วม 

2. การสรา้งมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

3. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง 

4. สง่เสริมให้บุคลากรมจีติส านึกในการบริการที่ดี 

5. ส่งเสริมให้บุคลากรท าวิจัยสถาบัน 

 เนื่องจากบุคลากรของหน่วยงานถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาองค์กร เพราะปัจจัยด้าน

บุคลากร หรืออัตราก าลังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในการช้ีขาดความส าเร็จในการท างานทุกองค์กร 

ดังนัน้การพัฒนาบุ คลากรจงึเป็นกลไกส าคัญที่จะเข้าไปขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจหลัก

ของมหาวิทยาลัยใหเ้ป็นไปตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนา เพื่อก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู ้

พัฒนาคนดา้นวิชาชีพเพื่อเสริมสรา้งสังคมคุณภาพ 

 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดท าขึน้อย่างเป็นระบบ

โดยค านึงถึง โครงสรา้งองค์กร (Organization) วิสัยทัศน ์ (Vision)  พันธกิจ (Mission) ยุทธศาสตร ์

(Strategy)  เป้าประสงค์ (Goal) แผนงาน (Action Plan)   นโยบายในการพัฒนาบุคลากร และระบบ

การบริหารงานบุคคล (Human Resource Management)  ที่ใชก้ารบริหา รจัดการที่องิสมรรถนะ

(Competency Based Management) บนพืน้ฐานของทักษะ ความรู ้และความสามารถ  เพื่อให้ เกิดผล

งานที่มีประสทิธิภาพสูงสุด โดยมีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 

เป็นเครื่องมอืส าคัญในการเชื่อมโยงกระบวนการบริหารงานบุคคลกับผลการปฏิบัติงานในการพัฒนา

บุคลากร  โดยแผนพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัย นวัตกรรมและการจัดการ นีส้ามารถใช้เป็นกรอบ

ทิศทางให้บุคลากรภายในหนว่ยงานได้น าแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติให้บรรลุผลได้ตามพันธกิจ 

 

 

 

 

 



 

  1.2 โครงสร้างวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

โครงสร้างของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ภาพท่ี 1 โครงสรา้งของหนว่ยงาน 

2
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

ส านักงาน หลักสูตร/สาขา ส านักงาน 

งานวิชาการศึกษา 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานธุรการ 

งานวิชาการ 

งานคอมพิวเตอร ์

งานกิจการนักศึกษา 

งานการเงินและบัญชี 

งานประชาสัมพันธ์ 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

งานวิจัยและบริการวิชาการ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 
 

สถาบันนวัตกรรมสากล 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีฯ 

สโมสรนักศึกษาเก่า 

กองทุนพัฒนาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 



 

  1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2 โครงสรา้งการบริหารงานของวทิยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

หัวหน้าส านักงาน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

คณะกรรมการอ านวยการ 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
คุณภาพ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

1. ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
  1.1 งานธุรการและสารบรรณ 
  1.2 งานประชาสัมพันธ์ 
  1.3 งาน IT/โสต 
  1.4 งานอาคาร/ยานพาหนะ 
  1.5 งานบุคลากร 
  1.6 งาน ISO 
  1.7 เลขานุการ 

2. ฝ่ายคลังและพัสดุ 
  2.1 งานการเงิน งานบญัช ี

และงบประมาณ 

1. ฝ่ายบริหารวิชาการ 
  1.1 งานบริหารงานท่ัวไป 
  1.2 งานหลักสูตรและการสอน 
  1 .3 งาน ทะเบียนและ
ประมวลผลข้อมูล 
  1.4 งานรับเข้าศึกษาต่อ 
  1.5 งานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1. ฝ่ายนโยบาย /แผนและ
ประกันคุณภาพ 
  1.1 งานวิเคราะห์แผนงาน/
งบประมาณ 
  1.2 งานพัฒน าระบบ /
ประเมินผลปฏิบัติราชการ 
  1.3 งานประกันคุณภาพ 

1. ฝา่ยพัฒนางานวิจัย 
  1.1 งานผลิตผลงานวิจัย 
  1.2 งานเผยแพร่ผลงานวิจัย 
  1.3 งานผลิตวารสารวิชาการ 
  1.4 งานบริการวิชาการแก่
สังคม 
  1.5 งานศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
  1.6 งาน U - ranking 

1. ฝ่าย กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
  1.1 งานกิจการนักศึกษา 
  1.2 งานบริหารและสวัสดิภาพ 
  1 . 3 งานแนะแนวและ
ทุนการศึกษา 
  1.4 งานศิลปวัฒนธรรม 



1.4 ผลการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

ส่วนท่ี 1 ผลการด าเนินงาน ด้านพัฒนาบุคลากร  ให้ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี (ปี2558-2560)  

           ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ  

สาขาวิชา 
2558 2559 2560 

ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑติ สาขาวิชาการ

จัดการคุณภาพ 

- 4 

 

- 4 - 6 - 6 - 9 - 9 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑติ สาขาวิชาการ

จัดการระบบสารสนเทศ

เพื่อธุรกิจ 

- 4 - 4 - 5 - 5 - 5 - 5 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์

บัณฑติ สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพื่อการตลาด 

- 4 1 5 - 4 1 5 - 5 - 5 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต - 5 - 5 - 6 1 7 - 7 3 10 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑติ สาขาวิชาการ

จัดการทุนมนุษย์ 

- 2 3 5 - 3 2 5 - 5 1 6 

หลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตร

มหาบัณฑติ 

- - 3 3 - - 4 4     

โครงการปรัชญาดุษฎี

บัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรม

การจัดการ 

- - 3 3 - - 5 5 - - 8 8 

หลักสูตรรัฐศาสตร

มหาบัณฑติ 

    - 2 4 6 - 1 5 6 

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎี

บัณฑติ 

 

 

            

เปิดใหม่ 1/2559 

เปิดใหม่ 1/2559 (อาจารย์ชุดเดียวกับรัฐศาสตรมหาบัณฑิต) 

โอนย้ายหลักสูตรไปคณะ 



 

สาขาวิชา 
2558 2559 2560 

ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม 

หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑติ สาขาวิชาการ

จัดการฟุตบอลอาชีพ 

        - 1 4 5 

ส่วนกลางวทิยาลัย - - - - - 1 1 2 - 2 2 4 

รวมทั้งสิน้ - 19 10 29 - 27 18 45  - 35 23 58 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ 16 สิงหาคม 2560 
 อาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตและรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตใช้อาจารย์ชุดเดียวกัน 
 

ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  

สาขาวิชา 

2558 2559 2560 

ต่ า

กว่า

ตรี 

ตร ี โท รวม ต่ า

กว่า

ตรี 

ตร ี โท รวม ต่ า

กว่า

ตรี 

ตร ี โท รวม 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ 

1 11 6 18 3 14 5 22 2 15 7 24 

รวมทั้งสิ้น 1 11 6 18 3 14 5 22  2 15 7 24 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ 16 สิงหาคม 2560 

 
 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประจ าปี งบประมาณ 2561 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

       ยกระดับคุณภาพนวัตกรรมจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

   

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

            1. ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม สนองตอบต่อความตอ้งการของสังคม 

     2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมการจัดการ  และนวัตกรรมองค์ก าร เพื่อการพัฒนาสังคมและ

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

     3. ให้บริการวิชาการ และการสรา้งเครือขา่ย ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการบริหาร

จัดการ และนวัตกรรมองค์การ ที่สอดคล้องกับความตอ้งการของสังคมและท้องถิ่น 

     4. พัฒนาองค์ความรู้สูก่ารท านุบ ารุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

     5. สร้างมูลค่าเพิ่มจากนวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองค์การ 

 

โอนย้ายหลักสูตรจากบัณฑิต เปิด 2/2560 



 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

       1. ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนา้ ตรงกับความตอ้งการของชุมชนและสังคมยุค

เศรษฐกิจฐานความรู ้อยู่ในสังคมอาเซียนและประชากรโลกอย่างมคีวามสุข 

      2. ให้บริก ารวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียน

อย่างมคีุณภาพ รวมทั้งยกระดับมาตรฐานชุมชน สังคมและผูป้ระกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง

หรอื SMEs ให้เข้มแข็ง 

      3 .  อนุรักษ์ พัฒนา  และ ให้บริการ ข้อมูลสารสนเทศทางด้านศลิปวัฒนธรรม  

กรุงรัตนโกสินทร์สู่อาเซียน 

      4. วิจัย สรา้งนวัตกรรม และองค์ความรู ้สูก่ารพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิ

ปัญญาไทยสู่ประชาคมอาเซียน 

      5. สร้างเครือขา่ยกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

      6. สร้างและเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองค์การ 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

     1. ทุนมนุษย์ 

     2. ทรัพยากร 

     3. เครื่องมือทางการจัดการ 

     4. เครือขา่ย 

1.5.5 วัฒนธรรมองค์การ (Organization Culture) 

               1. บุคลากรมีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
      2. บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และธรรมาภิบาล 

      3. บุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความศรัทธา และผูกพันต่อองค์การ 

 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

      1. มีการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

      2. มีการเสริมสรา้งแนวคิดด้านนวัตกรรมการจัดการในสาขาวิชาชีพตา่งๆ เพื่อสรา้ง

ความโดดเด่นในการประกอบอาชีพ 

      3. มีการสร้างทักษะด้านการจัดการอย่างเป็นระบบ 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

       เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ และนวัตกรรมอ ย่าง

ต่อเนื่อง 

 



 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

      1. ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์(WISDOM & CREATIVITY) 

      2. ส่งมองบริการที่เป็นเลิศ (EXCELLENCE SERVICES) 

      3. ปรับปรุงอย่างตอ่เนื่อง (CONTINUOUS IMPROVEMENT) 

      4. ความเป็นมืออาชีพ (PROFESSIONAL STAFF) 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัย (Development Gloals) 

     1. เป็นองค์การที่สร้างผลงานด้านนวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองค์การ  

      2. เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 2  

แผนปฏิบัตกิารพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

2.1 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 

 เพื่อให้วิทยาลัยสามารถบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจากภายนอกและ

ภายในระดับโลก ภูมภิาค ประเทศ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางการเมอืงและภัยพิบัติจาก

ธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรที่ใชใ้นการบริหารจัดการของ วิทยาลัย เช่น การได้รับการ

จัดสรรงบประมาณรายได้ลดลง วิทยาลัยจึงต้องบริหารจัดการโดยบูรณาการงบประมาณเงินรายได้

เพื่อให้การพัฒนาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิต และตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนัน้กระบวนการจัดการทางงบประมาณจงึ เป็นเครื่องมอืจัดสรร

ทรัพยากรที่มปีระสิทธิภาพและสง่เสริมให้วิทยาลัยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เดียวกัน ท างาน

ร่วมกันในลักษณะประสานเช่ือมโยงแบบเครือขา่ย มีรูปแบบการบริหารจัดการองค์รวม ภายใต้การ

ก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย โดยใช้กลไกงบประมาณในการแสดงภาพความเชื่อมโ ยง 

อย่างบูรณาการ สะท้อนภารกิจของวิทยาลัยโดยค านึงถึงหลักประหยัดและความคุ้มคา่ สามารถ

เชื่อมโยงภารกิจ ผลผลิต /โครงการ กิจกรรมและงบประมาณของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยใน

ลักษณะที่สอดคล้องซึ่งกันและกัน 

 การจัดการงบประมาณเงินรายได้ของวิทยาลัยจะเป็นการจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้น

ผลงานตามยุทธศาสตรซ์ึ่งให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานและผลส าเร็จของผลผลติ ผลลัพธ์ โดยมี

การวัดผลความส าเร็จของผลงานดังกล่าวด้วยตัวชีว้ัดที่ชัดเจน และครอบคลุมทั้งปริมาณ คุณภาพ 

เวลา และตน้ทุนอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้มเีป้าหมายผลผลิต/กิจกรรมและตัวชี้วัด

ในการจัดการงบประมาณเงินรายได้ 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร 

2.2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนสมรรถนะทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 

 2.2.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

 2.2.3 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าในสายงานของตน 

 

 

 

 



 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้ วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

  ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

    ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพมิพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 

    ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเช่ือมโยงเครือขา่ย 

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 1บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู ้คุ ณธรรมและ

จรยิธรรมในการปฏิบัติงาน 
 

3.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

≥ 25 ≥ 25 ≥ 30 ≥ 35 ≥ 40 

2. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

≥ 30 ≥ 33 ≥ 35 ≥ 37 ≥ 40 

3.ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการท่ีได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ประจ าสายงาน 

≥ 80 ≥ 95    ≥ 95   ≥ 95    ≥ 95 

4.ร้อยละของ บุคลากรสายวิชาการท่ี
ได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาก าร
ในสาขาวิชาของตนเอง 

≥ 80 ≥ 85 ≥ 85 ≥ 85 ≥ 85 



 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 แผนการพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจ าปีงบประมาณ  

      พ.ศ. 2561 

 2.5.1  ด้านการศึกษาต่อ 

  บุคลากรสายวิชาการ 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการจัดท าแผน บริหารทรัพยากร บุคคล รวบรวมและวเิคราะห์

ข้อมูล 

ผูบ้ริหารก าหนดปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 

คณะกรรมการ จัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และรองผู้บริหารระดับ

หนว่ยงานวเิคราะหป์ัจจัย ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ การทบทวนวิสัยทัศน ์พันธกิจ และค่านิยมหลักขององคก์ร 

คณะกรรมการ จัดท าแผน บริหารทรัพ ยากร บุคคล รองผู้บริหารระดับ

หนว่ยงาน และผูป้ฏิบัติงานก าหนดโครงการและกิจกรรม 

คณะกรรมการ จัดท าแผน บริหารทรัพยากร บุคคล จัดประชุมรับฟังความ

คิดเห็นจากบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ 

                             เสนอคณบดี 

         น าแผนพัฒนาบุคลการ ไปสู่การปฏิบัติ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ตรงสาขา (ระบุ...) ไม่ตรงสาขา (ระบุ...) ในประเทศ (ระบุ...) ต่างประเทศ (ระบุ...) ข้อมลูปัจจุบัน 2560 2561 2562 2563 2564

1. สาขาวชิาการจดัการคุณภาพ
1. นายปรเมษฐ์  แสงออ่น ปริญญาเอก การจัดการ มหาวทิยาลัยศิลปากร ก าลังศึกษาต่อ 2562 ส่วนตัว
2. นายนิยม  สุวรรณเดช ปริญญาเอก นวตักรรมการจัดการ มรภ.สวนสุนันทา ก าลังศึกษาต่อ 2560 ทนุมหาวทิยาลัย
3. นางสาวสุพตัรา  ปราณี ปริญญาเอก นวตักรรมการจัดการ มรภ.สวนสุนันทา ก าลังศึกษาต่อ 2560 ส่วนตัว
4. นางสาววรันลักษณ์  ภักด์ิใจดี ปริญญาเอก การจัดการ มหาวทิยาลัยศิลปากร √ 2563 600,000
5. นายปริญญา  สีม่วง ปริญญาเอก การจัดการ มหาวทิยาลัยศรีปทมุ ก าลังศึกษาต่อ 2559 ส่วนตัว
6. นายมะโน  ปราชญพพิฒัน์ √ 600,000

2. สาขาการจดัการระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ

1. นางสาวพมิพพ์ลอย  ธรีสถติย์ธรรม ปริญญาเอก การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวทิยาลัยมหดิล √ 2562 800,000

2. นางสาวภัสรา  สิริกมลศิลป์ ปริญญาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศ √ √ 2563 800,000

3. นายเฉลิมพล  ทพัซ้าย ปริญญาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ

ก าลังศึกษาต่อ 2560 ส่วนตัว

4. นางสาวนฤมล  ชมโฉม ปริญญาเอก บริหารธรุกจิ มหาวทิยาลัยรามค าแหง ก าลังศึกษาต่อ 2560 ส่วนตัว

5. นายอนุรัตน์  ก าแหงหาญ ปริญญาเอก วทิยาการคอมฯ
มหาวทิยาลัยเกษตร

ศาสตร์
ก าลังศึกษาต่อ 2561

ส่วนตัว
3. สาขาการจดัการระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการตลาด

1. รศ.ดร.วเิชยีร  ศรีพระจันทร์ ดร.

2. นางสาววไิลลักษณ์  มีประชา ปริญญาเอก
การธรุกจิเทคโนโลยี

และการจัดการ
นวตักรรม

 จุฬาลงกรณ์   
มหาวทิยาลัย

ก าลังศึกษาต่อ 2560 ทนุมหาวทิยาลัย

3. นายสถาปตัย์  กลิาโส ปริญญาเอก วทิย์-คอม
จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย

ก าลังศึกษาต่อ 2563
ส่วนตัว

4. นางสาวคัทลียา  จันดา ปริญญาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยมหดิล √ 2563 800,000

5. นายเปรมกมล  จันทร์กวกีลู ปริญญาเอก
ธรุกจิเทคโนโลยี

การจัดการ
นวตักรรม

จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย

ก าลังศึกษาต่อ 2560
ส่วนตัว

4. สาขารฐัศาสตร์
1. นายหทยัพนัธน์  สุนทรพพิธิ ปริญญาเอก รัฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยรามค าแหง √ 600,000
2. นายบารมีบญุ  แสงจันทร์ ปริญญาเอก รัฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยรามค าแหง ก าลังศึกษาต่อ 2560 ส่วนตัว
3. นางสาวศิริญญา  ศิริญานันท์ ปริญญาเอก รัฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยรามค าแหง ก าลังศึกษาต่อ 2560 ส่วนตัว
4. นายภัทรวทิย์  อยู่วฒันะ ปริญญาเอก รัฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยรามค าแหง ก าลังศึกษาต่อ 2560 ส่วนตัว

5. นายวรีะพล  วงษป์ระเสริฐ ปริญญาเอก รัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย

√ 2563 600,000

6. นายธวชั  พุม่ดารา ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลัยรังสิต ก าลังศึกษาต่อ 2561 ส่วนตัว
5. สาขาวชิาการจดัการทนุมนุษย์

1. ดร.ชติุกาญจน์  ศรีวบิลูย์ ดร.
2. นางสาวชลภัสสรณ์  สิทธวิงค์ชยั ปริญญาเอก การจัดการ มหาวทิยาลัยศิลปากร ก าลังศึกษาต่อ 2560 ส่วนตัว
3. นางสาวพนิดา  นิลอรุณ ปริญญาเอก การจัดการ มหาวทิยาลัยศิลปากร ก าลังศึกษาต่อ 2560 ส่วนตัว
4. ดร.ชสิากญัญ์  ปภาพนัธเ์กยีรติ ดร.
5. นางกญัญานันทน์  อนันต์มานะ √ 2564 600,000

6. สาขารฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
1. ดร.สุดาภรณ์  อรุณดี ดร.

2. ดร.ปกครอง  มณีโรจน์ ดร. 2560 ส่วนตัว

3. ดร.พมิพช์นา  ศรีบณุยพรรัฐ ดร. 2560 ส่วนตัว

4. ดร.ธนาชยั  สุขวณิช ดร.
7. สาขานวตักรรมการจดัการ (ป.เอก)

1. ดร.ศุภรา  เจริญภูมิ ดร.
2. ดร.สร้อยสุคนธ ์ นิยมวานิช ดร.

3. ดร.กฤษณา  ปล่ังเจริญศรี ดร. 2560 ส่วนตัว

4. ผศ.ดร.วนิดา  สุวรรณพนธ์

5. ผศ.ดร.ทวปี  พรหมอยู่
8. สาขารฐัศาสตรมหาบัณฑิต (เปิดสอน 1/2559)

1. ดร.วจิิตรา  ศรีสอน ดร.
2. ศ.ดร.เรืองวทิย์  เกษสุวรรณ ดร.

3. พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน  ชยนนท์ ดร. 2560 ส่วนตัว

4. พ.ท.ดร.วลัลภ  พริิยวรรธนะ ดร. 2560 ส่วนตัว

5. รศ.ศิโรตม์ 

6. รศ.ประณต  

1. ศ.ดร.เรืองวทิย์  เกษสุวรรณ
2. ดร.วจิิตรา  ศรีสอน
3. พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน  ชยนนท์
4. พ.ท.ดร.วลัลภ  พริิยวรรธนะ
5. รศ.ศิโรตม์ 
6. รศ.ประณต  

10. ส่วนกลาง
1.ผศ.ชยัธนัตกรณ์  ภวศิพริิยะกฤติ
2. ดร.จิราภรณ์  บญุย่ิง ดร.

15(*17) 5 2 0 0 0

ปีที่คาดวา่จะ
ส าเร็จการศึกษา

 (ระบุ พ.ศ.)

งบประมาณ

รวม จ านวนอาจารยท์ีศึ่กษาต่อระดับปรญิญาเอก (คน)
ลงชื่อ ..............................................................
(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บณัฑิต  ผังนิรันดร์)

ต าแหน่ง คณบดี

9. สาขารฐัศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เปิดสอน 1/2559)

แผนการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาต่อ (คุณวุฒิปริญญาเอก) สายวิชาการ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 - 2564)
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ

สาขา/ช่ือ - สกุล
ระดับ

ที่ศึกษาต่อ

ช่ือสาขาวชิาที่ศึกษาต่อ มหาวทิยาลัยที่จะศึกษาต่อ แผนระยะเวลาเริ่มศึกษาต่อ (ปี พ.ศ.)

แบบฟอร์ม   

                                
                 



 

 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.2  ด้านการฝึกอบรม 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร ของวิทยาลัยฯ ดังนี้ 

 1. การพัฒนาบุคลกรเป็นการด าเนินงานที่ส าคัญของวิทยาลัยฯ 

 2. ผูบ้ริหารและบุคลากรของวิทยาลัยฯ ทุกระดับต้องตระหนัก ให้ความส าคัญและมสี่วน

ร่วมกับการพัฒนาบุคลากร 

 3. บุคลกรของวทิยาลัยฯ ทุกระดับ มโีอกาสได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันตามศักยภาพ

ของแต่ละคน และตามความต้องการของหน่วยงาน 

 4. บุคลากรของวิทยาลัยฯ ทุกระดับ ถือเป็นภารกิจหลักที่จะต้องพัฒนาตนเองตามแผนของ 

วิทยาลัย 

5.การตดิตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯ จ ะด าเนนิการอย่างสม่ าเสมอ

ต่อเนื่องทุก 6 เดือน 

6.การน าผลการประเมินการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯ มาปรับปรุง หรอืพัฒนาทุก

ปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2560 2561 2562 2563 2564

ต่ ากว่าป. ตรี ป. ตรี ป. โท ป. เอก ป. โท ป. เอก ป. โท ป. โท ป. โท ป. โท ป. โท
1 สาขาการวิจยั 2 2 1 1 1.เพือ่ใหม้ีความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบติังานเพิม่ขึ้น

 - 1 1  -  -
 - 1 1  -  -

ก าลังศึกษาต่อ 

รวม
รวมจ านวนทุนที่สนับสนุนในการศึกษาต่อ  =  ..........2................ ทุน

แผนพัฒนาบุคลากร  5  ปี  ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (พ.ศ. 2560 - 2564)
สงักัด วิทยาลยันวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทาลยัราชภัฏสวนสนัุนทา

ล าดับที่
(1)

สาขาวิชาที่ต้องการพัฒนา
บุคลากร (2)

จ านวน
บุคลากร

 (3)

ข้อมูลปัจจุบัน  (4) แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี (5) 

ระบุเหตุผลในการพัฒนาสาขาต่าง ๆจบการศึกษา



 

 
2.5.3  ด้านการพัฒนาผลงานทางวชิาการ 

ผศ. รศ. ศ. ข้อมลูปัจจุบัน 2560 2561 2562 2563 2564

1. นายปรเมษฐ์  แสงออ่น 1 บริหารธรุกจิ รอพจิารณา
2. นายนิยม  สุวรรณเดช 1 1
3. นางสาวสุพตัรา  ปราณี 1 1
4. นางสาววรันลักษณ์  ภักด์ิใจดี 1 1
5. นายปริญญา  สีม่วง 1 1
6. นายมะโน  ปราชญพพิฒัน์ 1 1

1. นางสาวพมิพพ์ลอย  ธรีสถติย์ธรรม 1 1
2. นางสาวภัสรา  สิริกมลศิลป์ 1 1
3. นายเฉลิมพล  ทพัซ้าย 1 1
4. นางสาวนฤมล  ชมโฉม 1 1
5. นายอนุรัตน์  ก าแหงหาญ 1 1

1. รศ.ดร.วเิชยีร  ศรีพระจันทร์ 1 รศ. 1
2. นางสาววไิลลักษณ์  มีประชา 1 1
3. นายสถาปตัย์  กลิาโส 1 1
4. นางสาวคัทลียา  จันดา 1 1
5. นายเปรมกมล  จันทร์กวกีลู 1 1

1. นายหทยัพนัธน์  สุนทรพพิธิ 1 1
2. นายบารมีบญุ  แสงจันทร์ 1 1
3. นางสาวศิริญญา  ศิริญานันท์ 1 1
4. นายภัทรวทิย์  อยู่วฒันะ 1 1
5. นายวรีะพล  วงษป์ระเสริฐ 1 1
6. นายธวชั  พุม่ดารา 1 1

1. ผศ.ดร.ชติุกาญจน์  ศรีวบิลูย์ 1 ผศ. 1
2. นางสาวชลภัสสรณ์  สิทธวิงค์ชยั 1 1
3. นางสาวพนิดา  นิลอรุณ 1 1
4. ดร.ชสิากญัญ์  ปภาพนัธเ์กยีรติ 1 1
5. นางกญัญานันทน์  อนันต์มานะ 1 1

1. ดร.สุดาภรณ์  อรุณดี 1 รัฐประศาสนศาสตร์ รอพจิารณา
2. ดร.ปกครอง  มณีโรจน์ 1 1
3. ดร.พมิพช์นา  ศรีบณุยพรรัฐ 1 1
4. ดร.ธนาชยั  สุขวณิช 1 รัฐประศาสนศาสตร์ รอพจิารณา

1. ดร.ศุภรา  เจริญภูมิ 1 บริหารธรุกจิ รอพจิารณา
2. ดร.สร้อยสุคนธ ์ นิยมวานิช 1 1
3. ดร.กฤษณา  ปล่ังเจริญศรี 1 1
4. ผศ.ดร.วนิดา  สุวรรณพนธ์ สังกดัวทิยาการจัดการ
5. ผศ.ดร.ทวปี  พรหมอยู่ สังกดัคณะวทิยาศาสตร์ฯ

1. ดร.วจิิตรา  ศรีสอน 1 รัฐศาสตร์ รอพจิารณา
2. ศ.ดร.เรืองวทิย์  เกษสุวรรณ ศ.
3. พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน  ชยนนท์ 1 1
4. พ.ท.ดร.วลัลภ  พริิยวรรธนะ 1 1
5. รศ.ศิโรตม์ รศ.
6. รศ.ประณต  รศ.

1. ศ.ดร.เรืองวทิย์  เกษสุวรรณ
2. ดร.วจิิตรา  ศรีสอน
3. พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน  ชยนนท์
4. พ.ท.ดร.วลัลภ  พริิยวรรธนะ
5. รศ.ศิโรตม์ 
6. รศ.ประณต  

1.ผศ.ชยัธนัตกรณ์  ภวศิพริิยะกฤติ 1 ผศ.
2. ดร.จิราภรณ์  บญุย่ิง 1 1

รวมทั้งส้ิน 44 คน 36 2 1
6+*5 10 8 6 9
11 21 29 35 44 44
11 13 18 22 26 31
0 8 11 13 18 13

เปา้หมายที่ต้องการของมหาวทิยาลัย
รวม จ านวนอาจารยท์ีข่อต าแหน่งทางวชิาการ (คน)  ***เกินเป้าหมายของมหาวทิยาลัยจ านวน

7. สาขานวตักรรมการจดัการ (ป.เอก)

8. สาขารฐัศาสตรมหาบัณฑิต (เปิดสอน 1/2559)

9. สาขารฐัศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เปิดสอน 1/2559)

10. ส่วนกลาง

ผลรวมตามแผนของวทิยาลัยแต่ละปี
ผลรวมสะสมตามแผนของวทิยาลัย

1. สาขาวชิาการจดัการคุณภาพ

2. สาขาการจดัการระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ

3. สาขาการจดัการระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการตลาด

4. สาขารฐัศาสตร์

5. สาขาวชิาการจดัการทนุมนุษย์

6. สาขารฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

แผนผลักดันการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ

สาขา /ช่ือ - สกุล
ขอต าแหน่งทางวชิาการ

สาขาวชิาทีเ่สนอขอ
แผนระยะเวลาทีเ่ริ่มขอต าแหน่งฯ (ปี พ.ศ.)

หมายเหตุ

แบบฟอร์ม 02

                                
                 



 

แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

         * แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) 
กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
เป้าหมายตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ระบุประเภทของกิจกรรม 

1. โครงการศกึษาตอ่

ในระดับท่ีสูงขึ้น 
เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
อาจารย์มีวุฒิ
การศึกษาระดับ
ปริญญาเอก
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าที่
มีคุณวุฒิปริญญา
เอก (มาตรฐาน 
สกอ. ร้อยละ 40) 

≥ 30 ≥ 33 ≥ 35 ≥ 37 ≥ 40 บุคลากรสาย

วชิาการ 

1 ต.ค. 60 – 

30 ก.ย. 61 

1,000,000 งานบุคคล 

2. โครงการพัฒนา

ความพร้อมของ

บุคลากรสาย

สนับสนุนวชิาการใน

การเข้าสูต่ าแหนง่ท่ี

สูงขึน้ 

เพื่อให้บุคลากร

สายสนับสนุน

วชิาการมี

ความก้าวหนา้ใน

สายอาชีพ 

ร้อยละของ

บุคลากรสาย

สนับสนุนวชิาการท่ี

ได้รับการพัฒนา

ตามสมรรถนะ

ประจ าสายงาน 

 

ร้อยละ 

80 

ร้อย

ละ 95 

ร้อยละ 

95 

ร้อยละ 

95 

ร้อยละ 

95 

บุคลากรสาย

สนับสนุนวชิาการ 

1 ต.ค. 60 – 

30 ก.ย. 61 

37,000 งานบุคคล 



 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมายตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

3. โครงการพัฒนา

ศักยภาพดา้น

ภาษาอังกฤษของ

บุคลากร 

เพื่อให้บุคลากรมี

ทักษะ ความรู้

ด้านภาษา 

ร้อยละของ

บุคลากรท่ีผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของ

มหาวทิยาลัย 

ร้อยละ 

25 

ร้อย

ละ 25 

ร้อยละ 

30 

ร้อยละ 

35 

ร้อยละ 

40 

บุคลากร 

วทิยาลัยนวัตกรรม 

1 ต.ค. 60 – 

30 ก.ย. 61 

25,000 งานบุคคล 

4. โครงการเตรียม

ความพร้อมของ

บุคลากรสายวชิาการ

ในการเพิ่มพูนความรู้

ในสาขาวิชา 

เพื่อให้บุคลากรมี

สมรรถนะในการ

ปฏบัิตงิานท่ี

เพิ่มขึ้น 

ร้อยละบุคลากร

สายวชิาการท่ี

ได้รับการเพิ่มพูน

ความรู้ในสาขาวิชา

ของตน 

≥ 80 ≥ 85 ≥ 85 ≥ 85 ≥ 85 บุคลากร 

สายวชิาการ 

1 ต.ค. 60 – 

30 ก.ย. 61 

30,000 งานบุคคล 

5. โครงการพัฒนา

ผลงานวชิาการ ผศ. 

รศ. ศ. 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
อาจารย์ด ารง
ต าแหน่งทาง
วิชาการเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าที่
ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 
(มาตรฐาน สกอ. 
ร้อยละ 60) 

≥ 25 ≥ 25 ≥ 30 ≥ 35 ≥ 40 บุคลากร 

วทิยาลัยนวัตกรรม 

1 ต.ค. 60 – 

30 ก.ย. 61 

162,000 งานบุคคล 

 

 



 

แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 
โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 
กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ด้านการศึกษาต่อ 

1. โครงการศกึษา

ต่อในระดับที่สูงขึน้ 

ส่งเสริมให้
ทุนการศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
อาจารย์มีวุฒิ
การศึกษาระดับ
ปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
(มาตรฐาน สกอ . ร้อยละ 
40) 

≥ 33 บุคลากรสาย

วิชาการ 

1 ต.ค. 60 – 

30 ก.ย. 61 

1,000,000 งานบุคคล 

ด้านการฝึกอบรม 

2. โครงการ พัฒนา

ศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษของ
บุคลากร 

 

 

- อบรมพัฒนา
ทักษ ะ
ความสามารถ
ด้านภาษอังกฤษ 

เพื่อให้บุคลากรมี

ทักษะ ความรูด้้าน

ภาษา 

 

ร้อยละของบุคลากรที่ เข้ารับ
การฝึกอบรม 

≥ 80 บุคลากร 1 ต.ค. 60 – 

30 ก.ย. 61 

25,000 งานบุคคล 

 

 

 



 

โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 -วัดระดับ
ความสามารถ
ด้าน ภาษา  
อังกฤษ 

 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน

เกณฑม์าตรฐาน

ภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย 

≥ 25 บุคลากร 1 ต.ค. 60 – 

30 ก.ย. 61 

 งานบุคคล 

3. โครงการ พัฒนา
ความพร้อมของ
บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ
ในการเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

-สร้างความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
พัฒนาสมรรถนะ
ประจ าสายงาน 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ
ได้พัฒนาตาม
สมรรถนะประจ า
สายงาน 

ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการท่ีเข้าร่วม
โครงการอบรมพัฒนา
สมรรถนะ 

≥ 95 บุคลากร สาย

สนับสนุน

วิชาการ 

1 ต.ค. – 30 
ธ.ค.60 

37,000 งานบุคคล 

 -ส่งเสริมในการ
เข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้น 

 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการพัฒนาสมรรถนะที่
ยื่นการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

 

≥ 25 บุคลากร สาย

สนับสนุน

วิชาการ 

1 ม.ค. – 30 
ก.ย.61 

 งานบุคคล 

 

 

 

 



 

โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค์
โครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4. โครงการ เตรียม

ความพร้อมของ

บุคลากรสายวชิาการ

ในการเพิ่มพูนความรู้

ในสาขาวิชา 

-สร้างความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
พัฒนา ความรู้ใน
สาขาวิชา 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
บุคลากรสาย
วิชาการได้ เพ่ิมพูน
ความรู้ในสาขาวิชา 

ร้อยละของบุคลากร สาย
วิชาการท่ีเข้าร่วมโครงการ
อบรมเพ่ิมพูนความรู้ใน
สาขาวิชา 

≥ 85 บุคลากร สาย

วิชาการ 

1 ต.ค. – 30 
ก.ย.61 

30,000 งานบุคคล 

ด้านการพัฒนาผลงานทางวชิาการ 

5. โครงการพัฒนา
ผลงานวิชาการ ผศ .
, รศ., ศ. 

-สร้างความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเพิ่ม
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
อาจารย์ด ารง
ต าแหน่งทาง
วิชาการเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการ Fast tract ที่
สามารถส่งเอกสาร
ประกอบการสอนได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

≥ 80.00 บุคลากรสาย

วิชาการ 

1 ต.ค. – 31
ธ.ค.60 

162,000 งานบุคคล 

 -คลินิคต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

 ร้อยละของบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการ Fast tract ที่
สามารถท างานได้ตามแผนที่
วางไว้ 

≥ 60.00 บุคลากรสาย

วิชาการ 

1 ม.ค. – 30
ก.ย.61 

งานบุคคล 

 ส่งเสริมการเข้าสู่
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 ร้อยละของเข้าร่วมโครงการ 
Fast tract ที่ส่งผลงานทาง
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ส่วนที่ 3  

แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัตแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาบุคลากร  ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อ

การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความรว่มมื อในการจัดท าโครงการ /กิจกรรมให้ส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร ์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตรข์อง  วิทยาลัยที่ก าหนดไว้  รวมทั้งมกีาร

พัฒนาการตดิตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ  เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้

อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี ้

1. เพื่อเสริมสรา้งความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของ บุคลากรภายในหนว่ยงานในเรื่องการ

ด าเนนิงานโครงการ /กิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร  เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหาร

จัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้มกีารติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร อย่างเป็นระบบ  

 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จงึก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนา

บุคลากร ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร  โดยจัดท าแนว

ทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสรา้งความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และ โครงการ/กิจกรรม

ให้กับ บุคลากรภาย ในหนว่ยงาน  ได้ทราบถึงบทบาทความรับผดิชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทาง

ที่ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพจิารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายใน กับหนว่ยงาน ให้ขับเคลื่อน โครงการ /กิจกรรม ให้มี

ความก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมอืในการสื่อสาร พรอ้มจัดท าฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รั บจากการด าเนิน งานโครงการ /กิจกรรม ของหน่วยงาน  ว่า

สามารถตอบสนองตอ่ วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาบุคลากร  รวมทั้งสามารถ

ประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 



 

 

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาบุคลากร  ประจ า  

ปงีบประมาณ 2561 

 การตดิตาม  ประเมินผล เป็นเครื่องมอืส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของ  วิทยาลัย                        

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาบุคลากร  เพื่อให้ผู้บริหารและ

ผูป้ฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรอืความลม้เหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยน

แนวท างการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคใหเ้หมาะสมเท่าทันสถานการณ ์และสามารถ

บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาองค์ความรู้และเสรมิสร้างความเข้าใจเรื่องการตดิตามประเมินผลและก าหนด

ตัวชี้วัดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ างทักษะในการตดิตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้

ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตาม แผนปฏิบัติการด้านการ

บริหารทรัพยากรบุคคล อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้า ของแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาบุคลากร  ทุกๆ 

เดือน พร้อมใหผู้ร้ับผิดชอบในแตล่ะโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะหผ์ลการด าเนนิงาน เพื่อน าไปสู่

การตัดสินใจของผูบ้ริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาคผนวก  
 ก      ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนด้านการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี  

( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

  

ข      ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการด้านการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี  

( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก      ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนด้านการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี  

( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข      ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนด้านการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี 

( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการประชุมจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ.2560 – 2564) ประจ าปีงบประมาณ 2561 



 

 



 

 
 



 

 


