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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 เป็นหน่วยงานที่
ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ทำการวิจัย ส่งเสริมวิชาการและให้บริการวิชาการทางด้านโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน เป็นศูนย์วิจัยและฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่อาจารย์และนักศึกษาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ปัจจุบันอยู่ในการบริหารงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมสัน โสมณวัตร 
ตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการบริการจัดการที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงสอดคล้อง
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการกำหนดอัตลักษณ์ คือ เป็นองค์กรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่
มีความเป็นเลิศสู่สากลและเอกลักษณ์ มุ่งเน้นคุณธรรม นำวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ โดยแผนพัฒนาบุคลากร 
ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2566 - 2570) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 บทนํา ประกอบด้วย ประวัติวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โครงสร้างหน่วยงาน 
โครงสร้างการ บริหารจัดการ และผลการดําเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มี
หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบันฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี 

1. ระดับบันฑิตศึกษา  
1.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

1.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

2. ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต) 
2.1 สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ 

2.1.1 แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี 
2.1.2 แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
2.1.3 แขนงวิชาการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ 
2.1.4 แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ 
2.1.5 แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง 

2.2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 
2.3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
2.4 สาขาวิชาการจัดการสำหรับธุรกิจออนไลน์ 
โดยกำหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาวิทยาลัย 5 ด้าน ซึ่งแต่ละด้านมีกลยุทธ์หลักที่ใช้ในการ

ขับเคลื่อนแผนฯ ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีการกําหนดวิสัยทัศน์ 
จุดประสงค์ พันธกิจ ภารกิจหลัก เสาหลัก วัฒนธรรม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม สรุปได้ดังนี้ 

1.วิสัยทัศน์ (Vision) 
 วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพ่ือการผลิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ 
2.พันธกิจ (Mission) 
 1. ให้การศึกษา (Educate)  
 2. วิจัย (Research)  
 3. บริการวิชาการ (Outreach)  
 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) 
 
 



3. ภารกิจหลัก (Key result area) 
 1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อ

ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 2. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางอาเซียนและสังคมโลก 
 3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่

ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ 
 4. อนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม 
 5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่การ

พัฒนาสถานประกอบการและสังคม 
4. เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู้ (Knoeledge Capital) 
2. คุณธรรม (Moral) 
3. เครือข่าย (Partnership) 
4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

5. วัฒนธรรม (Culture) 
 ความดีงามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 
6 อัตลักษณ์ (Identity) 
 เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผู้นำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 
8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 
 1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  
 2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  
 3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ  
 4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 
 
ส่วนที่ 2 แผนการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยมีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและ

สายสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ เพ่ิมสมรรถนะของบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากข้ึน โดยกำหนด
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าใน

สายอาชีพ 
2. ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ≥ 98.00 



 
 

3. แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ด้านการศึกษาต่อ 
1.1 กจิกรรมทำแผนการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาต่อ/การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ   
ด้านการฝึกอบรม 
2.1 โครงการ การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้เทคนิคการออกข้อสอบคู่ขนาน 
2.2 โครงการอบรมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น(ปฏิบัติการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ/

ชำนาญการพิเศษ) 
 
  

ส่วนที่ 3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงมีการกำหนดแนวทางการนำแผนปฏิบัติการประจำปีไปสู่การปฏิบัติ สรุปดังนี้ 

สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจัดทำแนว
ทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับ
หน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการพัฒนา
บุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด 
ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งสามารถ
ประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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1 

ส่วนที่ 1 บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ เนื่องจากบุคลากร      

จะเป็นผู้ผลักดันให้ภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น องค์กร
จำเป็นจะต้องมีการกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยให้มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะ
สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ “วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพ่ือการผลิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ” เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บุคลากรมี
ศักยภาพสูงขึ้น สามารถปฏิบัติงาน และผลิตผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัย มหาวิทยาลัย  สังคม และ
ประเทศชาติ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรองรับ และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย วิทยาลัยจึงได้จัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ที่มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากร
บุคคลและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถหลักให้แก่บุคลากร โดยนำแนวความคิดการบริหารงานเพ่ือให้เกิดผลสำเร็จ
มาใช้ ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 
1.2 โครงสร้างวิทยาลัย 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 
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1.4 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(ข้อมูลโครงการที่จัดทำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างเดือน ตุลาคม 64- กันยายน 65) 

1. โครงการ การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิคการออกข้อสอบคู่ขนาน 
2. โครงการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel  Basic to Advance 
3. โครงการการพัฒนาการเขียนหนังสือ/ตำราสำหรับการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ 
4. โครงการอบรมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพ่ือเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น(ปฏิบัติการเข้าสู่ตำแหน่ง 

ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ) 
 
1.5 ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
วิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพ่ือการผลิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 
1. ให้การศึกษา (Educate) 
2. วิจัย (Research) 
3. บริการวิชาการ (Outreach) 
4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture) 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 
1. ผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ตรงต่อความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
2. ผลิตและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลง

ทางอาเซียนและสังคมโลก 
3. ให้บริการวิชาการและเทคนิควิธีการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่ชุมชน 

สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ 
4. อนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคม 
5. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสู่การพัฒนาสถาน

ประกอบการและสังคม 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 
1. ทุนความรู้ 
2. คุณธรรม 
3. เครือข่าย 
4. ความเป็นมืออาชีพ 
5. วัฒนธรรม ที่ว่า “ความเป็นแบบอยา่งที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

 
1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

 ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 
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   1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

      1.5.7 เอกลกัษณ์ (Uniqueness) 
ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผู้นำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 
1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  
2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  
3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ  
4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

1.5.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและ

สังคมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
 

1.5.10 เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัย (College of Logistics and Supply Chain 
Development Goals) 

1) พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
สร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
พร้อมทั้งธํารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ  

2) พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง โดยการพัฒนาหลักสูตรให้มี
มาตรฐานและคุณภาพที่ตอบสนองต่อการเพ่ิมศักยภาพบัณฑิตและสอดคล้องกับความต้องการ
ตลาดแรงงาน รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ พร้อมทั้งหาทรัพยากรที่
พอเพียงสําหรับการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา  

3) สร้างผลงานวิจัยเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร
งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ให้เกิดทักษะด้านการวิจัย  

4) ให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและกลุ่มเป้าหมาย ให้
เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยสู่ชุมชนและก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

5) พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมที่เน้นการนําวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเผยแพร่ให้เกิดความรู้ที่ถูกต้อง มี
การสืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมที่เก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิตของชุมชน ผ่านแนวคิดของศาสตร์
ด้านการบริหารไปสู่กิจกรรมต่างๆ ของภารกิจด้านอ่ืนๆ  
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6) พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การดําเนินงาน พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นมาตรฐาน และเป็นที่
ยอมรับของประชาคมตลอดจนเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะ  

 
1.5.11 นโยบายในการบริหารและพัฒนาวิทยาลัยฯ 

 

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าว

ไปสู่ความสำเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 
2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อนำไปสู่ความ

ผาสุกและคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในองค์กร  
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ  
4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษา

และผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้  

6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ในตัว
ที่ดี พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น 

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 
1) พัฒนาสาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั ้งใน

ระดับประเทศและระดับสากล 
2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการ

จัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 
3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาใน

ต่างประเทศเพ่ือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร  
4) มุ ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู ้ที ่ม ีความรู ้ล ึกซึ ่งในศาสตร์ที ่สำเร็จการศึกษา มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพ่ือนร่วมงานที่ดี  
5) พัฒนานักศึกษาให้เป ็นบ ัณฑิตที ่ม ีความรู ้ความสามารถด้าน เทคโนโลยีและการใช ้

ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี และบุคลิกภาพที่สง่างามสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  
6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจาก

ศาสตร์ที่ศึกษา 
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3. นโยบายด้านการวิจัย 
1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถ

นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน 
3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัย

และสร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 
4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียน
การสอน 

2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นำไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้ 

3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพ่ือสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย  
5. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา  
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพ่ือเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
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ส่วนที่ 2 แผนการพัฒนาบุคลากร 
 
2.1 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร  

1.พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ สามารถดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงให้มาเป็นอาจารย์ 
และเพ่ิมสมรรถนะของบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

2.ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และส่งเสริมให้เข้าสู่ตำแหน่งทาง
วิชาการ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับคุณวุฒิที่สูงขึ้น และมีความก้าวหน้าในสายงาน 

3.สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคลากรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
วิทยาลัยอย่างยั่งยืน 

4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
5.สร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้เกิดคุณภาพชีวิต และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน 
6.สร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลตอบแทนกับบุคลากรที่สร้างผลงานให้วิทยาลัยตามความเหมาะสม  
7.พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีเจตคติ ค่านิยม ที่มุ่งเน้นคุณภาพ ความรู้

ความสามารถในการจัดการความรู้ เพ่ือมุ่งสู่องค์กรการเรียนรู้ มีบุคลิกภาพที่งดงาม และมีจรรยาบรรณตาม
วิชาชีพ 

8.สนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนพัฒนาตนเอง โดยเข้ารับการอบรม ประชุม 
สัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
 
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนการพัฒนาบุคลากร 

1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเอ้ือตอการ 
ดําเนินงานที่เนนผลสัมฤทธิ์ และมหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ 

2. เพ่ือใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความทุมเทในการ ปฏิบัติงาน และมีความผูกพันกับองคกร 
 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของวิทยาลัย 
2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
        บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมใน 

การปฏิบัติงาน 

2.3.3 ตัวช้ีวัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 

 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร  ตอระบบการบริหารทรัพยากร  บุคคลของ
มหาวิทยาลัย (ระดับความพึงพอใจ) 

≥ 4.0 

2. ระดับความผูกพันของบุคลากร ตอมหาวิทยาลัย (ระดับความผูกพัน) ≥ 4.0 
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2.4 ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
ลำดับ ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ระยะเวลา 

1 เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจำปีงบประมาณ 2566 จากหน่วยงานเจ้าภาพ 

10 กันยายน 2565 

2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจำปีงบประมาณ 2566 

18 กันยายน 2565 

3 ทบทวนและจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 
2565 

22 กันยายน 2565 

4 จัดส่ง (ร่าง) จัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 
2566 ให้หน่วยงานเจ้าภาพเพ่ือตรวจสอบ และแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของหน่วยงานเจ้าภาพ 

22-30 กนัยายน 2565 

5 เสนอแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 
ต่อคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

6 ตุลาคม 2565 

6 ขออนุมัตแิผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 15 ตุลาคม 2565 

7 เผยแพร่แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 15 ตุลาคม 2565 

8 ดำเนินการตามแผลบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 15 ตุลาคม 2565-
กันยายน 2566 

9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2562-2566)ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กองบริหารงานบุคคล 
รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

31 มีนาคม 2566 

20 กันยายน 2566 
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2.5 แผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2562 – 2566)  
2.5.1 แผนปฏิบัติการดา้นการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ป ี(2562-2566) 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 2566 2562 2563 2564 2565 2566 

1. กิจกรรมทำ
แผนการพัฒนา
คุณวุฒิ
การศึกษาต่อ 

1.เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้
บุคลากรสาย
วิชาการได้ศึกษา
ต่อในระดับสูง
ขึ้น 

1.ร้อยละของ
บุคลากรที่
คณะกรรมการ
อนุมัติ 

50 50 
 
 
 

70 80 90 อาจารย์ ,
บุคลากร 

   

   

หัวหน้า
สำนักงาน 

2. การพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรสาย
วิชาการและ
สายสนับสนุน 

1.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรสาย
วิชาการ 

2.เพื่อพฒันา
ศักยภาพ
บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการ 

1.ร้อยละของ
บุคลากรสาย
วิชาการท่ีได้รบั
การเพ่ิมพูน
ศักยภาพทาง
วิชาการใน
สาขาวิชาของ
ตนเอง 
2.ร้อยละ
บุคลากรที่
ได้รับการ
พัฒนาตาม
สมรรถนะ

90 
 
 
 
 

90 

95 
 
 
 
 

95 

95 
 
 
 
 

95 

100 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 

100 

อาจารย์ ,
บุคลากร 

   

   

หัวหน้า
สำนักงาน 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
2562 2563 2564 2565 2566 2562 2563 2564 2565 2566 

ประจำสายงาน 

หมายเหต ุ(1) หน่วยงานจัดการศึกษา หมายถงึ คณะ วิทยาลัย ต้องมีกิจกรรม/โครงการตามกลุ่มเครือข่าย จำนวน 5 กลุ่มเครือข่าย  
  (2) หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา หมายถึง สำนัก ศูนย์ สถาบัน ดำเนินการจัดกจิกรรม/โครงการตามกลุ่มเครือข่าย จำนวน 1 เครือข่าย หรือมากกว่า 
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2.5.2 แผนปฏิบัติการดา้นการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการการ
พัฒนาการเขียน
หนังสือ/ตำรา
สำหรับการยื่นขอ
ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

1. เพื่อสร้างความรู้ และประสบการณ์ในการเขียน การ
ผลิตตำรา และหนังสือวิชาการรูปแบบต่าง ๆ และการ
เผยแพร่ผลงาน 
2. เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการเขียน การผลิต และการ
เผยแพร่ตำรา หนังสือวิชาการ 
3. เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถของคณาจารย์
ในเรื่องการเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำรา หนังสือ
วิชาการ 
 

1.ร้อยละบุคลากรสายวิชาการ
ที่เข้าร่วมการอบรม 
2. ระดับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเขียน การผลิต 
และการเผยแพร่ตำรา หนังสือ
วิชาการ 
 

ร้อยละ 
90 
 

≥4.51 

บุคลกรสาย
วิชาการ 

ต.ค.65 – ก.ย.66 50,000  
บาท 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการ  
 

2. โครงการเข้าสู่
ตำแหน่งท่ีสูงขึ้น
ของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 

1.เพื่อให้บุคลากรที่เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ใน
ระเบียบ ประกาศ ขอ้บังคับและแนว ทางการจัดทำ
เอกสารเพื่อเข้าสูต่ำแหน่งท่ีสูงขึ้น  
2. เพื่อพัฒนาตนเองให้เขา้สู่ตำแหน่งที่สูงข้ึนของ
มหาวิทยาลยั 

1.ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการที่ ได้ รับการเพิ่มพูน
ศั ก ย ภ าพ ท างวิ ช าก าร ใน
ส า ข า วิ ช า ข อ ง ต น เ อ ง 
2.ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาตามสมรรถนะประจำ
สายงาน 

ร้อยละ 
90 
 

ร้อยละ 95 

บุคลกร 
สายสนบัสนุน

วิชาการ 

ต.ค.65 – ก.ย.66  30,000 
บาท 

หัวหน้าสำนักงาน 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

การนำแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-พ.ศ.2566) ,ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทำ
โครงการ/กิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่
กำหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมดา้นพัฒนาบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2. เพ่ือปรับกระบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็น
ระบบ  

 
3.1 แนวทางการนำแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2562-พ.ศ.2566)ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปสู่การปฏิบัติ 
 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดทางการนำแผนการพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจัดทำ

แนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับ
หน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการพัฒนา
บุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด 
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า

อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งสามารถ
ประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย                       
บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือให้ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนว
ทางการดำเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตาม
เป้าหมายได้ โดยจัดทำระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกำหนดตัวชี้วัด 
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง
เป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างต่อเนื่อง  

3. กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ทุกๆ ไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพ่ือ
นำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุลากร ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ภาคผนวก ข  
ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ 

แผนด้านพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 
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