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วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 
 



บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 เป็น

หน่วยงานที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ท าการวิจัย ส่งเสริมวิชาการและให้บริการวิชาการ

ทางดา้นโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นศูนย์วิจัยและฝกึประสบการณ์วิชาชีพแก่อาจารย์และนักศึกษา

ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ปัจจุบันอยู่ในการบริหารงาน

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมสัน โสมณวัตร ต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการ

บริการจัดการที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการ

ก าหนดอัตลักษณ์ คือ เป็นองค์กรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีความเป็นเลิศสู่สากลและ

เอกลักษณ์ มุ่งเน้นคุณธรรม น าวิชาการ เช่ียวชาญวิชาชีพ โดยแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 

2560 – 2564 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 3 ส่วน คอื 

ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย ประวัติวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โครงสร้าง

หนว่ยงาน โครงสรา้งการ บริหารจัดการ และผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบันฑติศกึษาและระดับปริญญาตรี 

1. ระดับบันฑิตศกึษา  

1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

2. ระดับปริญญาตร ี(หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต) 

2.1 สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 

2.1.1 แขนงวชิาธุรกิจพาณชิยนาวี 

2.1.2 แขนงวชิาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

2.1.3 แขนงวชิาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ 

2.1.4 แขนงวิชาการจัดการการขนสง่สนิค้าทางอากาศ 

2.1.5 แขนงวชิาการจัดการการขนสง่ 

2.2 สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

2.3 สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์ 

2.4 สาขาวิชาการจัดการส าหรับธุรกิจออนไลน์ 

โดยก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาวิทยาลัย 5 ด้าน ซึ่งแต่ละด้านมีกลยุทธ์หลักที่ใช้ในการ

ขับเคลื่อนแผนฯ ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการก าหนด

วิสัยทัศน ์จุดประสงค์ พันธกิจ ภารกิจหลัก เสาหลัก วัฒนธรรม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม สรุปได้

ดังนี้ 

 



ข 

1.วิสัยทัศน ์(Vision) 

 วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมอือาชีพ 

2.พันธกิจ (Mission) 

 1. ให้การศกึษา (Educate)  

 2. วจิัย (Research)  

 3. บริการวิชาการ (Outreach)  

 4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) 

3. ภารกิจหลัก (Key result area) 

 1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่

ตรงต่อความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

 2. ผลิตและพัฒนาผูป้ระกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก 

 3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

แก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมคีุณภาพ 

 4. อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม 

 5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่

การพัฒนาสถานประกอบการและสังคม 

4. เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู้ (Knoeledge Capital) 

2. คุณธรรม (Moral) 

3. เครือขา่ย (Partnership) 

4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

5. วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

5. วัฒนธรรม (Culture) 

 ความดีงามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

6 อัตลักษณ์ (Identity) 

 เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผู้น าองค์ความรูสู้่การปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแหง่การเรยีนรู้สู่สากล 

8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

 2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  



 3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

 4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

 

ส่วนที่ 2 แผนการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยมีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรทั้งสาย

วิชาการและสายสนับสนุนให้มปีระสิทธิภาพ เพิ่มสมรรถนะของบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน

มากขึ้น โดยก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 

1. วัตถปุระสงค์ 

 เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้  ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมี

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

2. ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 
 

3. แผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ด้านการศึกษาต่อ 

1.1 กิจกรรมท าแผนการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาต่อ/การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ   

ด้านการฝึกอบรม 

2.1 โครงการอบรมทักษะการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS, AMOS, Lisrel)  

2.2 โครงการเสริมสรา้งความรูค้วามเข้าใจด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนขั้นพืน้ฐาน  

 
  

ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงมีการก าหนดแนวทางการน าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ สรุปดังนี้ 

สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 โดย

จัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/

กิจกรรมให้กับหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตาม

แผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ≥ 98.00 



สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า

อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดย

อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึง

และใช้ประโยชน์ได้งา่ย 

ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 รวมทั้ง

สามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
  

บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร ก 

สารบัญ จ 

ส่วนที่ 1 บทน า  

 1.1 หลักการและเหตุผล 1 

 1.2 โครงสรา้งวิทยาลัย 1 

 1.3 โครงสรา้งการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 2 

 1.4 ผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 3 

 1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2564  

     1.5.1 วิสัยทัศน ์(Vision) 3 

     1.5.2 พันธกิจ (Mission) 3 

     1.5.3 ภารกิจกลัก (Key result area) 3 

     1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 3 

     1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 4 

     1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 4 

     1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 4 

     1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 4 

     1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัย (Development Goals) 4 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร  

 2.1 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 6 

 2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร 6 

 2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ

วิทยาลัย 

 

  2.3.1 ยุทธศาสตร์ 6 

  2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 6 

  2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 7 

 2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร 7 

 2.5 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร  

  2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี 8 

  2.5.2 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2564 11 



สารบัญ (ต่อ) 
  

ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  

 3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ไปสู่การปฏิบัติ 12 

 3.2 การตดิตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร 13 

ภาคผนวก  

 ภาคผนวก ก ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร 15 

 ภาคผนวก ข รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา

บุคลากร 

20 

 ภาคผนวก ค ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร 27 

 



1 

ส่วนที่ 1 บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถือเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ เนื่องจาก

บุคลากร  จะเป็นผู้ผลักดันให้ภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ให้ส าเร็จลุล่วงตาม

วัตถุประสงค์ ดังนัน้ องค์กรจ าเป็นจะต้องมีการก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยให้มี

ความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ “วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการ

ผลตินักปฏิบัติอย่างมอือาชีพ” เป้าหมาย ยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ตลอดจนมีทัศนคติ

ที่ดตี่อองค์กร 

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมี

ศักยภาพสูงขึ้น สามารถปฏิบัติงาน และผลิตผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัย มหาวิทยาลัย  สังคม 

และประเทศชาติ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรองรับ และเป็นผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย วิทยาลัยจึงได้จัดท าแผนพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีงบประมาณ  2563 ให้สอดรับกับ

วิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย โดยก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

บุคลากร ที่มุง่เน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถหลักให้แก่บุคลากร โดยน า

แนวความคิดการบริหารงานเพื่อให้เกิดผลส าเร็จมาใช้ ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

 

1.2 โครงสร้างวิทยาลัย 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 

คณบดี 

วทิยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน 

 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการ 

 

 

รองคณบดี 

ฝ่ายบริหาร 

 

 

รองคณบดี 

ฝ่ายกจิการนักศึกษา 

 

 

รองคณบด ี

ฝ่ายแผนงานฯ 

 

 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 

 
หัวหน้าส านักงาน 

  

  

1.งานบริการการศึกษา 

1.1 งานบริหารงานทั่วไป 

1.2 หลักสูตรและการสอน 

1.3 ทะเบยีนและประมวลผล

ข้อมูล 

1.4 การรับเข้าศึกษาต่อ 

1.5 ผลงานทางวิชาการ 

1.6 คุณวฒิิปริญญาเอก 

  

  

2. งานคลังและพัสดุ 

2.1 การเงนิ งบประมาณ 

2.2 บัญช ี

2.3 พัสดุ 

 

1.งานบริหารงานทั่วไป 

1.1 ธุรการ/ สารบรรณ 

1.2 ประชาสัมพันธ ์

1.3 วิเทศสัมพันธ ์

1.4 อบรมและพัฒนา 

1.5 IT 

1.6 อาคารสถานที่และ

ยานพาหนะ 

1.7 มหาวิทยาลัยสีขาว 

1.8 งานบุคลากร 

1.งานพัฒนางานวจิัย 

1.1 ผลิตผลงานวจิัย 

1.2 เผยแพร่ผลงานวจิัย 

1.3 ผลิตวารสารวชิาการ 

1.4 บริการวิชากรแก่

สังคม 

1.5 U-Ranking 

 

อธิการบด ี

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1.งานนโยบาย/แผน/ประกัน

คุณภาพ 

1.1 วเิคราะห์แผนงานและ

งบประมาณ 

1.2 พัฒนาระบบและ

ประเมินผลปฏิบัติราชการ 

1.3 ประกันคุณภาพ 

   

  

  

  

1.งานกจิการนักศึกษาและ

ศิลปวัฒนธรรม 

1.1 กจิการนักศึกษา 

1.2 บริหารและสวัสดิภาพ 

1.3 แนะแนวและ

ทุนการศึกษา 

1.4 กองทุนกูย้มื 

1.5 ศิลปวัฒนธรรม  

  
 2. งานบริการวิชาการ 

2.1 บริการวชิาการ 

2.2 งานหารายได้ 

  

  

สถานบันวจิัยและ

บริการวิชาการ

ด้านโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 

รองคณบด ี

ฝ่ายกจิการพเิศษ 

 

 

1.งานศูนยก์ารศึกษานอก

ที่ต้ัง 

1.1 ก ากับ บริหารจัดการ

ศูนยฯ์ จ.ชลบุรี และศูนยฯ์ 

จ.ระนอง 

2. งานโครงการภาคพิเศษ 

2.1 ก ากับ บริหารจัดการ

โครงการภาคพิเศษ ป.ตร ี

3. งานโครงการความ

ร่วมมือทางวิชาการ ป.ตร ี

4. งานโครงการความ

ร่วมมือทางวิชาการกับ

หน่วยงานต่างประเทศ 

5. งานวเิทศสัมพันธ์ 
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1.4 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

(ข้อมูลโครงการที่จัดท าปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเดือน ตุลาคม 62- กันยายน 63) 

1. โครงการปลูกจิตส านึกในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและหลักธรรมาภิบาล ส าหรับ

บุคลากรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้โครงการก ากับ

องค์การที่ดี 

  2.  โครงการอบรมการออกแบบและจัดท า Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างสรา้งสรรค์ 

 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมอือาชีพ 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

1. ด้านผลลัพธ์ผู้เรยีน 

2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

3. ด้านการบริการวชิาการ 

4. ด้านศลิปะและวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

5. ด้านบริหารจัดการ 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. ผลติบัณฑิต นักปฏิบัติที่มคีวามรูค้วามสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อ

ความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

2. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก 

3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่

ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมคีุณภาพ 

4. อนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม 

5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่การ

พัฒนาสถานประกอบการและสังคม 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู้ 

2. คุณธรรม 

3. เครือขา่ย 
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4. ความเป็นมอือาชีพ 

5. วัฒนธรรม ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

 ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

   1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มจีติสาธารณะ 

      1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผู้น าองค์ความรูสู้่การปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแหง่การเรยีนรู้สู่สากล 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัย (College of Logistics and Supply Chain 

Development Goals) 

1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับใหม้ีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้

เพื่อสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์  ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมทั้งธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มคีุณภาพ  

2) พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง โดยการพัฒนา

หลักสูตรใหม้ีมาตรฐานและคุณภาพที่ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพบัณฑิตและสอดคล้อง

กับความต้องการตลาดแรงงาน รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

พร้อมทั้งหาทรัพยากรที่พอเพียงส าหรับการสนับสนุนการเรยีนรู้ของนักศึกษา  

3) สร้างผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อพัฒนาระบบ

บริหารงานวิจัยที่มปีระสิทธิภาพ ให้เกิดทักษะด้านการวิจัย  

4) ให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ

กลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยสู่ชุมชนและก่อให้เกิด

เครือขา่ยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
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5) พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมที่เน้นการน าวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกิดความรู้ที่

ถูกต้อง มีการสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของชุมชน ผ่าน

แนวคิดของศาสตร์ดา้นการบริหารไปสู่กิจกรรมต่างๆ ของภารกิจด้านอื่นๆ  

6) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการด าเนินงาน พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็น

มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของประชาคมตลอดจนเป็นที่เปิดเผยตอ่สาธารณะ  
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ส่วนที่ 2 แผนการพัฒนาบุคลากร 
 

2.1 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร  

1.พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ สามารถดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงให้มาเป็น

อาจารย์ และเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรใหม้ีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

2.ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และส่งเสริมให้เข้าสู่ต าแหน่ง

ทางวิชาการ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับคุณวุฒิที่สูงขึ้น และมีความก้าวหน้า

ในสายงาน 

3.สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคลากรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาวทิยาลัยอย่างยั่งยืน 

4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหม้ีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

5.สร้างวัฒนธรรมขององค์กรใหเ้กิดคุณภาพชวีิต และความสมดุลระหว่างชีวติกับการท างาน 

6.สร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลตอบแทนกับบุคลากรที่สร้างผลงานให้วิทยาลัยตามความ

เหมาะสม  

7.พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีเจตคติ ค่านิยม ที่มุ่งเน้นคุณภาพ 

ความรู้ความสามารถในการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรการเรียนรู้ มีบุคลิกภาพที่งดงาม และมี

จรรยาบรรณตามวิชาชีพ 

8.สนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนพัฒนาตนเอง โดยเข้ารับการอบรม 

ประชุม สัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนการพัฒนาบุคลากร 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนสมรรถนะทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 

2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความก้าวหนา้ในสายงานของตน 

 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของวทิยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

   ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาวทิยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้  คุณธรรมและ

จรยิธรรมในการปฏิบัติงาน 



7 

 

 

2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

 

ล าดับ ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการ ระยะเวลา 

1 เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 จากหน่วยงานเจ้าภาพ 

10 กันยายน 2563 

2 จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

18 กันยายน 2563 

3 ทบทวนและจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 

2564 

22 กันยายน 2563 

4 จัดส่ง (ร่าง) จัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปี

งบประมาณ 2563 ให้หน่วยงานเจ้าภาพเพื่อตรวจสอบ และแก้ไข

ตามข้อเสนอแนะของหนว่ยงานเจ้าภาพ 

22-30 กันยายน 

2563 

5 เสนอแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ต่อคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

6 ตุลาคม 2563 

6 ขออนุมัติแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2564 15 ตุลาคม 2563 

7 เผยแพร่แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2564 15 ตุลาคม 2563 

8 ด าเนนิการตามแผลบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 

2564 

15 ตุลาคม 2563-

กันยายน 2564 

9 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 5 

ปี (พ.ศ.2560-2564)ประจ าปีงบประมาณ 2564 ให้กองบริหารงาน

บุคคล รอบ 6 เดอืน และรอบ 12 เดือน 

31 มนีาคม 2563 

20 กันยายน 2564 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการใน

สาขาวิชาของตนเอง 

≥ 98.00 
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2.5 แผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2564)  

2.5.1 แผนปฏิบัตกิารด้านการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (2560-2564) 

กิจกรรม/

โครงการ 

วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

1. กิจกรรมท า

แผนการ

พัฒนาคุณวุฒิ

การศกึษาต่อ 

1.เพื่อส่งเสริม

และสนับสนุน

ให้บุคลากร

สายวิชาการได้

ศกึษาต่อใน

ระดับสูงขึ้น 

1.ร้อยละของ

บุคลากรที่

คณะกรรมกา

รอนุมัติ 

50 50 

 

 

 

70 80 90 อาจารย์ ,

บุคลากร 

   

 

  

หัวหนา้

ส านักงาน 

2. การพัฒนา

ศักยภาพ

บุคลากรสาย

วิชาการและ

สายสนับสนุน 

1.เพื่อพัฒนา

ศักยภาพ

บุคลากรสาย

วิชาการ 

2.เพื่อพัฒนา

ศักยภาพ

บุคลากรสาย

สนับสนุน

วิชาการ 

1.ร้อยละของ

บุคลากรสาย

วิชาการที่

ได้รับการ

เพิ่มพูน

ศักยภาพทาง

วิชาการใน

สาขาวิชาของ

ตนเอง 

90 

 

 

 

 

90 

95 

 

 

 

 

95 

95 

 

 

 

 

95 

100 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

100 

อาจารย์ ,

บุคลากร 

   

 

  

หัวหนา้

ส านักงาน 
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กิจกรรม/

โครงการ 

วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

2.รอ้ยละ

บุคลากรที่

ได้รับการ

พัฒนาตาม

สมรรถนะ

ประจ าสาย

งาน 

3. การพัฒนา

ศักยภาพ

บุคลากรสาย

วิชาการและ

สายสนับสนุน 

1.เพื่อพัฒนา

ศักยภาพ

บุคลากรสาย

วิชาการ 

2.เพื่อพัฒนา

ศักยภาพ

บุคลากรสาย

สนับสนุน

วิชาการ 

1.ร้อยละของ

บุคลากรสาย

วิชาการที่

ได้รับการ

เพิ่มพูน

ศักยภาพทาง

วิชาการใน

สาขาวิชาของ

ตนเอง 

2.รอ้ยละ

บุคลากรที่

90 

 

 

 

 

90 

95 

 

 

 

 

95 

95 

 

 

 

 

95 

100 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

 

100 

อาจารย์ ,

บุคลากร 

   

 

  

หัวหนา้

ส านักงาน 
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กิจกรรม/

โครงการ 

วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 2560 2561 2562 2563 2564 

ได้รับการ

พัฒนาตาม

สมรรถนะ

ประจ าสาย

งาน 

หมายเหต ุ (1) หน่วยงานจัดการศึกษา หมายถึง คณะ วิทยาลัย ต้องมกีิจกรรม/โครงการตามกลุ่มเครอืขา่ย จ านวน 5 กลุ่มเครอืขา่ย  

  (2) หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา หมายถงึ ส านัก ศูนย์ สถาบัน ด าเนนิการจัดกิจกรรม/โครงการตามกลุ่มเครอืขา่ย จ านวน 1 เครอืขา่ย หรอืมากกว่า 
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2.5.2 แผนปฏิบัตกิารด้านการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงคโ์ครงการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ของตัวชี้วัด 
กลุ่มเปา้หมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการอบรม

จรยิธรรมและ

คุณธรรมทาง

วชิาชีพสาย

วชิาการ 

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้ประพฤติ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ให้มี

ศักยภาพในการเป็นต้นแบบท่ีดีด้านศีลธรรม 

คุณธรรม จริยธรรม อย่างตอ่เนื่อง  

2. เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรสายวชิาการมีความผิด

รับชอบตอ่องค์กร และนักศกึษา 

ร้อยละบุคลากรสาย

วชิาการท่ีผ่านการ

อบรม 

ร้อยละ 

90 

บุคลกรสาย
วิชาการ 

ต.ค.63 – 

ก.ย.64 

15,000 

บาท 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร และ 

หัวหน้าส านักงาน 

2. โครงการไคเซ็น

เพื่อการปรับปรุง

งานและเพิ่ม

ผลผลิตสู่

ความส าเร็จ       

ขององค์กร 

1.เพื่อพัฒนาสายสนับสนุนในด้านแนวความคิด

ในดา้นการจัดท าไคเซ็นเพื่อการพัฒนาองค์กร 

2.เพื่อให้เข้าใจกระบวนการไคเซ็นเพื่อน ามาเป็น

เครื่องมือในการปรับปรุงงาน 

3.เพื่อให้สายสนับสนุนสามารถประยุกต์ความรู้สู่

การสร้างการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรในการ

สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาองค์กร 

1.ร้อยละบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ ท่ี

ผ่านการอบรม 

2. ระดับความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการใชไ้ค

เซ็นในการปรับปรุง

กระบวนการท างาน 

ร้อยละ 

90 

 

≥4.51 

บุคลกร 
สายสนบัสนุน
วิชาการ 

ต.ค.63 – 

ก.ย.64 

15,000 

บาท 

รองคณบดีฝ่าย

บริหาร และ 

หัวหน้าส านักงาน 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การน าแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564) ,ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ

ในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่าง

เป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ

ด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมดา้นพัฒนาบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. เพื่อปรับกระบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่าง

เป็นระบบ  

 

3.1 แนวทางการน าแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติ 
 

เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จงึก าหนดทางการน าแผนการพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย

จัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/

กิจกรรมให้กับหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตาม

แผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ย 
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5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย                       

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 เพื่อให้

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การ

ปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และ

สามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด 

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์

ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ทุกๆ ไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการ

ด าเนนิงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก ข 

รายงานการประชุมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการ

บริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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ภาคผนวก ค 

ภาพกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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