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บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร 
  

  แผนพัฒนาบุคลากร  สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จัดทำขึ้นเพื่อเป็น

แนวทางในการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์  โครงการ/กิจกรรม  ตัวชี้วัด และ

เป้าหมายที่กำหนด  พัฒนาและยกระดับศักยภาพของบุคลากรให้เป็นผู้มีคุณภาพทั้งทางความรู้

ความสามารถเฉพาะด้าน และคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ รองรับเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปี 2560-2564  และเป้าประสงค์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ที่จะให้บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน  ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน      

 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและค่า

เป้าหมาย ได้แก่  1)  ร้อยละ  ≥ 98.00 ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา และ  2)  ร้อยละ ≥ 30.00  ของ

บุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีโครงการและกิจกรรมที่จะดำเนินการ

ให้บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย จำนวน  2 โครงการหลัก ได้แก่ 
 

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มอือาชีพ 50,000.00 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร 30,000.00 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 80,000.00 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 ด้วยพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ในการผลิตบัณฑิต จัดการเรียนการสอน วิจัย บริการ

วิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายพันธกิจด้านการ

วิจัยใหแ้ก่สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผูดู้แลรับผดิชอบหลัก  ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงาน

หนึ่งของมหาวิทยาลัย ที่พัฒนามาจากศูนย์วิจัยและบริการการศึกษาจัดตั้ งขึ้นตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการแบ่งส่วนราชการ ในวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 

2530 ศูนย์วิจัยและบริการศึกษามีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิจัยและบริการการศึกษาใน

สาขาวิชาต่างๆ ร่วมมือประสานงานวิจัยและบริการการศึกษาทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย เผยแพร่

และส่งเสริมการวิจัย จัดฝึกอบรมบุคลากรในสาขา วิชาการต่างๆ โดยประสานงานและให้บริการ การ

ดำเนินงานของศูนย์วิจัยในระยะ  เริ่มแรกจะมุ่งเน้นไปที่การบริการการศึกษา ด้วยรูปแบบของการจัด

ฝึกอบรมเป็นส่วนใหญ่และอาจารย์จะมีการทำวิจัย น้อยมาก ต่อมาเมื่อวิทยาลัยครูขยายการสอนถึง

ระดับปริญญาตรีและได้กำหนดเป็นภารกิจ  ด้านการวิจัยไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 

พุทธศักราช 2527 รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยขึ้น การดำเนินงาน

วิจัยจึงได้พัฒนาขึน้ตามลำดับจนกระทั่งสถาปนาเป็นสถาบันราชภัฏตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  

พ.ศ. 2538 และได้กำหนดสำนักวิจัยตามส่วนราชการตามมาตรา 10(4) ให้มีฐานะเทียบเท่าคณะ อาจ

แบ่งเป็นสำนักงาน เลขานุการฝ่าย หรือ ส่วนราชการที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าฝ่าย 

สำนักวิจัยและบริการวชิาการ    

  ปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2557  ส่งผลให้สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้รับการเปลี่ยน

สถานะเป็น สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อทำภารกิจวิจัย พัฒนา และบริการวชิาการให้กับมหาวิทยาลัย 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีฐานะเทียบเท่า

คณะ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิจัยและบริการการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ  ร่วมมือประสาน

งานวิจัยทั้ งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เผยแพร่และส่งเสริมการวิจัยให้สอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547  ซึ่งได้ใหค้วามสำคัญกับภารกิจการวิจัยของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏ ดังปรากฏในมาตรา 7 ความว่า “ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบัน อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่

เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชู ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  สร้างสรรค์

ศิลปวิทยาเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืนของปวงชน  มีส่วนร่วมในการจัดการ

บำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  โดยมี

วัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการวิชาชีพช้ันสูง  ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่

สังคม  ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริม
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วิทยฐานะครู และมาตรา 8 (8) ความว่า ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชดำริ ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 

1.2 โครงสร้างสถาบันวจิัยและพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    สถาบันวิจัยและพัฒนา 

   สำนักอำนวยการ  

ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริการวิชาการ  
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1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทัพหิรัญรักษ์ 

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์  ยอดฉิม 

รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายบริหาร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจรญิ 

 

รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายวิจัยและเผยแพร ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จนัทราสา 

 

รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายบริการวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูสทิธ์  ภูคำชะโนด 

1. คณะกรรมการประจำ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. คณะกรรมการ

จรยิธรรมวจิัยในมนุษย์ 

อธิการบดี 

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย 

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 

น.ส.พรทิพย์ เรอืงปราชญ์ 

2. น.ส.ชไมพร     ยะปวง 

3. น.ส.อทิตยา    บัวศรี 

4. นายสุทัศน์      โยธานันท์ 

 

 

2. น.ส.วราภรณ์  ศรีบัวแก้ว 

3. น.ส.สรวงสุดา  ทรัพย์เจริญ 

4. น.ส.อารยา  ยอดฉิม 

 

 

 

 

2. น.ส.เจนจิรา   ชินวงษ์ 

 

 

 

 

 

2. นายวุฒิกร     มะลิคง 

3. น.ส.อนุธิดา    แสงใส 

4. น.ส.จุไรรัตน์   ต๊อดแก้ว 

 

 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิจัยและเผยแพร ่ ฝ่ายบริการวิชาการ 
ฝ่ายงบประมาณแผนงาน

และประกันคณุภาพ 

1. นายอนุพันธ์  สุทธิมาร 

หัวหน้าฝ่าย 

1. น.ส.ชุติมา     ธีรสุวรรณ 

หัวหน้าฝ่าย 

1. น.ส.ธนัญญา ศานติธรรมกุล 

หัวหน้าฝ่าย 

1. นายฉัตรไชย   ดิษฐ์เจริญ 

หัวหน้าฝ่าย 
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1.4 ผลการดำเนินงานด้านพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  สถาบันวิจัยและพัฒนา มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทั้งสิ้น 15 คน  และมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร

เข้ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพตามภาระหน้าที่ของตนเอง จำนวนทั้งสิ้น 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด โดยมี

รายละเอียดการเข้ารับการพัฒนา ดังนี้ 

ลำดับ ชื่อ – สกุล หัวข้อที่ได้รับการพัฒนา/อบรม 
จำนวนชัว่โมง 

ที่รับการอบรม 

วัน เดือน ป ี

ที่อบรม 
หน่วยงานที่จัดอบรม 

1 นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ ศิ ล ป ะ ก า ร พั ฒ น า ภ า ว ะ ผู้ น ำ   (Leadership 

Development) 

12 14-15 มี.ค. 62 ห้องประชุม ประภาสน์ อวยชัย ช้ัน 

4 อาคารอเนกประสงค์  

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า

พระจันทร์ กรุงเทพมหานคร 

2 นายอนุพันธ์ สุทธิมาร โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร อนุ

สิทธิบัตร 

6 14 ม.ีค. 62 ห้องประชุมนิภานภดล ชั้น 2 อาคาร 

35 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

3 นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความ

เสี่ยง (Rick Management Plan) ตามหลัก COSO 

เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ

องค์กร 

6 15 ก.พ. 62 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวทิยาลัย

สวนดุสติ 

4 นายวุฒกิร มะลิคง ก ารพั ฒ นาค วามคิ ด เชิ งก ลยุ ท ธ์  (Strategic 

Thinking)” 

6 1 ม.ีค. 62 สำนักเสริมศกึษาและบริการสังคม

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

5 นางสาวชุตมิา ธีรสุวรรณ โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร อนุ

สิทธิบัตร 

6 14 ม.ีค. 62 ห้องประชุมนิภานภดล ชั้น 2 อาคาร 

35 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล หัวข้อที่ได้รับการพัฒนา/อบรม 
จำนวนชัว่โมง 

ที่รับการอบรม 

วัน เดือน ป ี

ที่อบรม 
หน่วยงานที่จัดอบรม 

6 นางสาววราภรณ์ ศรีบัวแก้ว อบรมภาษาอังกฤษสำหรับสายสนับสนุนวชิาการ 24 5, 6, 12, 13 

ม.ค. 62 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชวีติ สสสร. 

7 นางสาวธนัญญา ศานตธิรรมกุล อบรมภาษาอังกฤษสำหรับสายสนับสนุนวชิาการ 24 5, 6, 12, 13 

ม.ค. 62 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชวีติ สสสร. 

8 นางสาวเจนจิรา ชนิวงษ์ อบรมภาษาอังกฤษสำหรับสายสนับสนุนวชิาการ 24 5, 6, 12, 13 

ม.ค. 62 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชวีติ สสสร. 

9 นางสาวอนุธิดา แสงใส โครงการความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการ

วจิัยในคน หลักสูตรพื้นฐาน พ.ศ.2562 คร้ังท่ี 1 

6 18 ม.ีค. 62 ห้องประชุมอาทติยาทรกิตติคุณ 

อาคารสยามินทร์ ชั้น 7 

10 นางสาวชไมพร ยะปวง อบรมภาษาอังกฤษสำหรับสายสนับสนุนวชิาการ 24 5, 6, 12, 13 

ม.ค. 62 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชวีติ สสสร. 

11 นางสาวอทิตยา บัวศรี โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปี 2562 

รุ่นท่ี 2 เปิดมุมมองใหม่ งานวิจัยและนวัตกรรม 

(outside - in research trend) 

6 21 ม.ค.62 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม

บรมราชกุมารี มหาวทิยาลันศรีนคริ

นทรวโิรฒ ประสานมิตร 

12 นางสาวโชฐิรส พลไชยมาตย ์ อบรมภาษาอังกฤษสำหรับสายสนับสนุนวชิาการ 24 5, 6, 12, 13 

ม.ค. 62 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชวีติ สสสร. 

13 นางสาวสรวงสุดา ทรัพย์เจรญิ อบรมภาษาอังกฤษสำหรับสายสนับสนุนวชิาการ 24 5, 6, 12, 13 

ม.ค. 62 

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชวีติ สสสร. 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล หัวข้อที่ได้รับการพัฒนา/อบรม 
จำนวนชัว่โมง 

ที่รับการอบรม 

วัน เดือน ป ี

ที่อบรม 
หน่วยงานที่จัดอบรม 

14 นางสาวจุไรรัตน์ ต๊อดแกว้ เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความ

เสี่ยง (Rick Management Plan) ตามหลัก COSO 

เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ

องค์กร 

6 15 ก.พ. 62 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวทิยาลัย

สวนดุสติ 

โครงการความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการ

วจิัยในคน หลักสูตรพื้นฐาน พ.ศ.2562 คร้ังท่ี 1 

6 18 ม.ีค. 62 ห้องประชุมอาทติยาทรกิตติคุณ 

อาคารสยามินทร์ ชัน้ 7 

15 นายสุทัศ โยธานันท์ โครงการพัฒนาทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย 6 31 ก.ค.62 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ

องค์กร/บจ.แอดคูซ่า(ประเทศไทย)   
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานสถาบันวิจัยและพัฒนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

มุ่งบริการ  ทางวิชาการสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยนื 

มุ่งก้าว      เป็นศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 

มุ่งสู่      ความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยช้ันนำเพื่อปวงชน 
 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

1.  มีระบบการบริหารจัดการที่ดดี้วยหลักธรรมาภิบาล  เน้นคุณภาพ ความคล่องตัว ยืดหยุ่น  

      เสรีทางวชิาการ พร้อมทั้งมีการวางแผนการบริหารความเสี่ยง 

2.  ส่งเสริมและสนับสนุนใหค้ณาจารย์สร้างองค์ความรูด้้วยกระบวนการวิจัย บริการวิชาการ เพื่อ  

     นำไปพัฒนาการเรียนการสอน และเผยแพร่ผลงานสู่การใชป้ระโยชน์ 

3.  บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานแก่ชุมชนและสังคมอย่างมี 

     คุณภาพตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 

4.  สนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 

    เน้นศูนย์กลางขอ้มูลสารสนเทศทางด้านศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 
 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

 บริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่สังคม   
 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

 ทรงปัญญา   ศรัทธาธรรม   นำสังคม 
 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

มุ่งม่ันบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการดว้ยหลักธรรมาภบิาล 
 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติด้านการวิจัย และบริการวิชาการ เน้นทักษะการสื่อสาร พัฒนากระบวนการคิด ด้วย

จติสาธารณะ 
 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เป็นชุมชนแหล่งเรียนรูว้ิจัยและบริการวิชาการ  เน้นความเป็นวัง  มุ่งสู่สากล 
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1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1. บริหารจัดการดว้ยหลักธรรมาภิบาล 

2. มุ่งมั่นการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและการบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อการพัฒนา

ชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยนื 

3. มุ่งเนน้การใชง้านวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาหน่วยงาน 
 

1.5.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

  ยุทธศาสตรท์ี่  1  พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่  2   สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยนื 

  ยุทธศาสตร์ที่  3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่  4  ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

  



 

 

9 

 

ส่วนที่ 2 แผนพัฒนาบุคลากร 

 

2.1 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ดำเนินการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยใน ยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน  โดยกำหนดกิจกรรม/โครงการ ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์

ที่กำหนดให้บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน  เพื่อให้มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชีว้ัดที่กำหนด  โดยมีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 

ดังนี้ 

  1.  ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเชิง

วิชาการ  การปฏิบัติ  และมีคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

   2.  พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีพฤติกรรมและทัศนคติในการทำงานและการ

ให้บริการที่ดีมคีุณภาพ  สรา้งความพึงพอใจและประทับใจใหแ้ก่ผูร้ับบริการ 

 3.  ส่งเสริมให้เป็นผู้มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สำคัญสู่เครือข่าย ผู้รับบริการ 

และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 

1. เพื่อให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ตามกรอบเวลาที่กำหนด 

2. เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้นำทางวิชาการและบริหารงานภายใต้หลัก

ธรรมาภิบาล 

 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน   

     เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1.7 บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสาย

อาชีพ มีทักษะความรู ้คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

2.3.2  ตัวชีว้ัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ≥ 98.00 

ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย ≥ 30.00 
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2.4  ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 

  การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  มีเป้าหมายที่จะสร้างแผนดำเนินการที่มีพื้นฐานมาจากปัจจัย

ภายใน  ปัจจัยภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม การมีส่วนร่วมของประชาคม และรวมถึงการ 

นำผลการประเมินต่าง ๆ  ดังนัน้ในการจัดทำแผนจงึมรีูปแบบและกระบวนการในแต่ละข้ันตอน  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการฯ  รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจัยภายในและภายนอก 

2. กำหนดปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน (จุดแข็ง จุด่อน โอกาส และ      

ภัยคุกคาม) 

3. ประเมินให้น้ำหนักคะแนนตามลำดับจากมากไปหาน้อยของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ      

ภัยคุกคาม) 

4. คณะกรรมการฯ  วเิคราะห์ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 

5. คณะกรรมการฯ  กำหนดโครงการและกิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

6. ยกร่างแผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะกรรมการฯ  ร่วมพจิารณาร่างแผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

7. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

8. เสนอแผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อผู้บริหาร 

9.  เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ และนำสู่การปฏิบัติ 

10.  ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ให้ผู้เกี่ยวข้อง 

 และประชาคมรับทราบ   
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2.5  แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนา

บุคลากรสู่มืออาชีพ 

(Agenda) 

เพื่อให้บุคลากร

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาได้รับการ

พัฒนาศักยภาพตาม

สมรรถนะเพื่อพัฒนา

สู่มอือาชีพ  

ร้อยละของ

บุคลากรที่ได้รับการ

พัฒนา 

≥ 98 ผูบ้ริหาร 

และบุคลากร 

สายสนับสนุน

วิชาการ 

ต.ค. 62 

– 

ส.ค. 63 

  

50,000 ฝ่ายบริหาร 

2 โครงการพัฒนา

ศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษของ

บุคลากร 

เพื่อให้บุคลากรของ

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา ได้รับการ

พัฒนาศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษของ

บุคลากร  

ร้อยละของ

บุคลากรที่ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย 

≥ 30 ผูบ้ริหาร 

และบุคลากร 

สายสนับสนุน

วิชาการ 

ต.ค. 62 

– 

ส.ค. 63 

  

30,000 ฝ่ายบริหาร 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

 การนำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติจำเป็นต้องให้

ความสำคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้

สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้  รวมทั้ง

มีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้

อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องการดำเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมดา้นพัฒนาบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการนำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อย่างเป็น

ระบบ  

 

3.1 แนวทางการนำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดทางการนำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563  ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย

จัดทำแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/

กิจกรรมให้กับหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตาม

แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

กำหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า

อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัย

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้

ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งสามารถ

ประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 การติดตามประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย                      

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ผูบ้ริหาร

และผูป้ฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนว

ทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสำเร็จ

ตามเป้าหมายได้ โดยจัดทำระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกำหนดตัวชี้วัด  

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน

อย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านแผนพัฒนา

บุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อย่างต่อเนื่อง 

3. กำหนดใหม้ีการติดตามความก้าวหน้าของแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ทุก ๆ เดือนพร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่

การตัดสินใจของผูบ้ริหาร 
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ภาคผนวก 
  

  



 

 

15 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพฒันาบุคลากร  

และการบรหิารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ที่ ๔/๒๕๖๒

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

และจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติการดานตางๆ 

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

___________________________

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดจัดทําแผนยุทธศาสตร ระยะ ๑๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔) 
เพื่อเปนแผนช้ีนําในการกําหนดแผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป แปลงไปสูการปฏิบัติในแผน ระยะ ๕ ป และใน
แตละปตอไป ประกอบกับสภาพแวดลอมของโลกในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและมีผล
กระทบตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงตองมีการทบทวนเปาประสงค แผนงาน/กลยุทธ โครงการ/
กิจกรรม ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายใหทันตอการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป 
และแผนปฏิบัติการ ประจําปของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงแตงต้ังคณะกรรมการทบทวน 
แผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  และจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติการดานตางๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังรายชื่อตอไปน้ี

๑.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรีย ยอดฉิม ประธาน

๒.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองประธาน

๓.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.รจนา จันทราสา กรรมการ

๔.  ผูชวยศาสตราจารยภูสิทธ ภูคําชะโนด กรรมการ

๕.  นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ กรรมการ

๖.  นายอนุพันธ สุทธิมาร กรรมการ

๗.  นายวุฒิกร มะลิคง กรรมการ

๘.  นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล กรรมการ

๙.  นางสาวเจนจิรา ชินวงษ กรรมการ

๑๐.  นางสาววราภรณ ศรีบัวแกว กรรมการ

๑๑.  นายวันจักร นอยจันทร กรรมการ

Page 1 of 3แต่งตงัคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  และจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผน...

18/1/2562http://eofficereaddoc.ssru.ac.th/VDRiVhqz/cY4HI1726/DVIEW-csARsu0WGuc00EwSct6s201911815...



๑๒.  นางสาวชไมพร ยะปวง กรรมการ 

๑๓.  นางสาวอทิตยา บัวศรี กรรมการ 

๑๔.  นางสาวโชฐิรส พลไชยมาตย กรรมการ

๑๕.  นางสาวสรวงสุดา ทรัพยเจริญ กรรมการ

๑๖.  นายสุทัศ โยธานันท กรรมการ

๑๗.  นางสาวพรทิพย เรืองปราชญ กรรมการและเลขานุการ

๑๘.  นายฉัตรไชย ดิษฐเจริญ กรรมการและผูชวยเลขานุการ

๑๙.  นางสาวอนุธิดา แสงใส กรรมการและผูชวยเลขานุการ

๒๐. นางสาวจุไรรัตน ตอดแกว กรรมการและผูชวยเลขานุการ

Page 2 of 3แต่งตงัคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  และจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผน...
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-  ๒  -

หนาที่
๑.  จัดทําขอมูลปจจัยภายในและปจจัยภายนอก นํามาเปนขอมูลในการวิเคราะหสภาพแวด

ลอมองคกรเพ่ือการบริหารจัดการ (SWOT) เพื่อกําหนดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ
กิจกรรม งบประมาณ และขอมูลท่ีเกี่ยวของ

๒.  ทบทวนขอมูลพื้นฐานของสถาบันวิจัยและพัฒนา อาทิ วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม อัต
ลักษณ เอกลักษณ ใหสอดคลองกับพันธกิจของหนวยงานและมหาวิทยาลัย

๓.  รางนโยบาย แผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติการดานตางๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแก 

๑) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ๒) แผนพัฒนาบุคลากร ๓) แผนปฏิบัติการดานการจัดซื้อจัดจาง ๔) 
แผนปฏิบัติการดานปรับปรุงภูมิทัศนและส่ิงแวดลอม ๕) แผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ๖) 
แผนการจัดการความรู ๗) แผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ ๘) แผนปฏิบัติการดานการวิจัย ๙) แผน
ปฏิบัติการดานการจัดหารายได ๑๐) แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑) แผนปฏิบัติการดาน
การประชาสัมพันธเชิงรุก ๑๒) แผนกลยุทธทางการเงิน ๑๓) แผนปฏิบัติการสรางความสัมพันธและเชื่อม
โยงเครือขาย ๑๔) แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาเอกลักษณ และ ๑๕) แผนปฏิบัติการปองกันและปราบ
ปรามการทุจริต รวมท้ังแผนตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๔.  วางแผนเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติ
การ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติการดานตางๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

๕.  จัดทําแผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติการ ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติการดานตางๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ใหทันตามเวลาท่ีกําหนด

ส่ัง ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒

(ผศ.ดร.สุวรีย ยอดฉิม)

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
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ภาคผนวก 2 
รายงานการประชมุที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานสรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ทบทวน จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560–2564)   

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

และแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของสถาบันวจิัยและพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี 10-12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 - 18.00 น. 

ณ โรงแรม ไมด้า เดอ ซี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี



รายงานสรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ทบทวน จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560–2564)   

แผนปฏิบติัการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ  

ของสถาบันวจิัยและพัฒนา 
 

* * * * * * * * * * * * * 
 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน จัดทำแผน

ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560–2564)  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

และแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา” ขึน้ระหว่างวันที่  10-12 กรกฎาคม 

2562 ณ โรงแรม ไมด้า เดอ ซี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานสรุปผลการ

ดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 รวมถึงจัดทำแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ระยะ 5 ปี และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ดังนี้ 

1) ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม  ผูอ้ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

2) ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจรญิ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 

3) ผศ.ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ 

4) ผศ.ภูสทิธ์  ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ 

5) น.ส.พรทิพย์ เรอืงปราชญ์ หัวหนา้สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 

6) นายอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหนา้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

7) นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจรญิ หัวหนา้ฝ่ายแผนงาน งบประมาณ 

    และประกันคุณภาพ 

8) น.ส.ชุติมา ธีรสุวรรณ   หัวหนา้ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ 

9) น.ส.ธนัญญา ศานติธรรมกุล หัวหนา้ฝ่ายบริการวิชาการ 

10) น.ส.ชไมพร ยะปวง  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร 

11) น.ส.อทิตยา บัวศรี  เจา้หน้าที่ฝ่ายบริหาร 

12) นายสุทัศ โยธานันท์  พนักงานขับรถ 

13) นายวุฒิกร มะลิคง  เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ 

14) น.ส.จุไรรัตน์ ต๊อดแก้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ 

15) น.ส.อนุธิดา แสงใส  เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานฯ 

16) น.ส.วราภรณ์  ศรีบัวแก้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ 



17) น.ส.สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ 

18) น.ส.เจนจริา ชินวงษ์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ 

  

  ซึ่งทั้งหมดเป็นบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีประเด็นการประชุมดังนี ้ได้แก่ 

ประเด็นที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 รอบ 9 เดือน ประเด็นที่  2 การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ประเด็นที่ 3 วิเคราะห์ SWOT Analysis สถาบันวิจัยและพัฒนา ประเด็นที่ 4 แจ้ง

กรอบวงเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นที่ 5 จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับหน่วยงาน และ

ประเด็นที่ 6 ช้ีแจงและพิจารณามอบหมายแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ โดยมีรายละเอียดสรุปราย

ประเด็น ดังนี้ 
 

ประเด็นท่ี 1 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน 

  นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงาน งบประมาณและประกันคุณภาพ รายงาน

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยรายงาน

ความก้าวหน้าตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม ในแต่ละยุทธศาสตร์ ที่ได้ดำเนินการในช่วง 9 

เดือนที่ผ่านมา พบว่ามีตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 25 ตัวชี้วัด และมีตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ

เป้าหมาย จำนวน 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นรอ้ยละ 73.53 จากตัวชีว้ัดทั้งหมด 34 ตัวชี้วัด  
 

 มติและข้อเสนอแนะที่ประชุม  : 

1) ให้ฝ่ายที่รับผิดชอบ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ครบถ้วนและเป็นไปตามแผนที่กำหนด  

2) ช่วยกันผลักดันผลการดำเนินงานใหบ้รรลุตามเป้าหมายที่กำหนดในทุกตัวชี้วัด ทั้งนี้

ในตัวชี้วัดใดที่ผลการดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ให้หารือรอง

ผูอ้ำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบ เพื่อช่วยกำหนดแนวทางผลักดันการดำเนินงาน และ

ติดตามผลการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด 

3) รับทราบผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดใน

แผนปฏิบัติราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 

9 เดือน 

 

 



ประเด็นท่ี 2 การทบทวนวสิัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา วัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงาน งบประมาณและประกันคุณภาพ ได้ชีแ้จง

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้กำหนด

ยุทธศาสตร์ทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะ

อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่  2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่อง

ระดับนานาชาติ 

 ทั้งนี้ ขอให้ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกันทบทวนวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ ปรัชญา วัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ทบทวนของ

มหาวิทยาลัย  

 ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ได้ร่วมกับพิจารณาทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

หลัก เสาหลัก วัฒนธรรมองค์กร อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และค่านิยมหลัก เมื่อพิจารณาแล้ว

พบว่า ขอ้มูลที่มีอยู่เดิม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน จึงมีข้อสรุปความ

คิดเห็นว่าให้คงเดิมข้อมูลทั้งหมดไว้ตามปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 มติและข้อเสนอแนะที่ประชุม : 

   ที่ประชุมรับทราบให้คงขอ้มูลเดิม เพือ่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป 

 

ประเด็นที่ 3 วิเคราะห์ SWOT Analysis สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกันจัดทำ SWOT  สถาบันวิจัย

และพัฒนา  โดยร่วมกำหนดประเด็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ได้แบ่งเป็นประเด็น

ต่างๆ ได้แก่ จุดแข็ง 10 ประเด็น จุดอ่อน 7 ประเด็น  โอกาส 14 ประเด็น และภัยคุกคาม 14 

ประเด็น จากนั้นทำการวิเคราะห์ และจัดลำดับความสำคัญในแต่ละประเด็น และได้ข้อสรุป 

ดังนี้ 

สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT สถาบันวจิัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S)  (10 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

1. มีระบบการดำเนินงานด้านวิจัย และการบริการวิชาการที่ดี 

 - มีระบบบริหารจัดการที่เอื้อต่อการดำเนินงานด้านการวิจัย และการบริการวิชาการ

แก่สังคม ทำให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย และการบริการวิชาการเพิ่มขึ้นจากปีที่

ผ่านมา 

 - มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

แก่สังคมอย่างเป็นระบบ ก่อใหเ้กิดประโยชน์กับนักศึกษาที่ชัดเจน 



 - มีการดำเนินงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของประชาชนและท้องถิ่น 

 - มีระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ดีมีประสิทธิภาพส่งผล

ให้มผีลงานการวิจัยเพิ่มมากขึ้น  

2. บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี 

 - บุคลากรมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทั้งระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย รวมทั้งมี

การทำงานรว่มกันเป็นทีมอย่างชัดเจน ส่งผลใหก้ารปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยดีขึ้น 

 - บุคลากรปฏิบัติงานด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลใหผู้้รับบริการ

มีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 

 - บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติความต้องการของนักศึกษา ทำใหก้ารจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาทีจ่ัดขึน้ ได้รับความสนใจจากนักศกึษาเป็นจำนวนมาก 

3. การจัดทำแผนระยะ 5 ปี และแผนประจำปีที่ชัดเจน  

 - บุคลากรปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน  

 - ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 

 - แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทำให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

คล่องตวั 

4. ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการดำเนินงานของ

มหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง 

 - ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยไปสู่

ความสำเร็จได้ 

 - มีทีมผู้บริหารรับผิดชอบร่วมกันผลักดันการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง 

ทำให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ 

5. หาวิทยาลัยมีชื่อเสียง เป็นที่สนใจของนักศึกษา 

- เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ประจำปี 2557 จากการจัดอันดับของ Webometrics 

Ranking of the World ส่งผลต่อภาพลักษณ์ ทำให้มผีูส้นใจเข้าศึกษาต่อสูงกว่าปีที่ผ่านมา 

- เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตครู และด้านนาฎศิลป์ ทำให้มีจำนวนนักศึกษาที่มาสมัคร

ศกึษาต่อด้านครูและด้านนาฎศลิป์เพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมา 

6. มหาวิทยาลัยส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งใน

และต่างประเทศ- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันในเวที

ระดับชาติและนานาชาติเป็นจำนวนมาก- มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้ง

ในและต่างประเทศทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่จะพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน 



7. บุคลากรมีศักยภาพในการทำงานวิจัย ส่งผลให้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่มีการนำเสนอ

ในเวทีวชิาการระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง  

8. มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี 

- ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีการพัฒนาตนเอง

ในด้านต่างๆ ทำให้ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานดีขึ้น 

- เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ทำให้เกิดกำลังใจใน

การปฏิบัติงาน 

9. มหาวิทยาลัยมีประวัติศาสตร์ ภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ทางศิลปวัฒนธรรม  

 - มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในเชิงประจักษ์ โดยเฉพาะด้านอาคารสถานที่ที่สะท้อน         

ให้เห็นถึงความเป็นวังเก่าสวนสุนันทา เป็นภาพลักษณ์ (Branding) ที่ดีขององค์การ ช่วยให้เกิด

ความน่าเชื่อถือ จดจำง่าย สร้างความไว้วางใจและเกิดความร่วมมือจากองค์การทั้งภายในและ

ภายนอก ซึ่งถือเป็นจุดขายของมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น 

- เป็นสถานศกึษาเก่าแก่ มีภาพลักษณ์ที่ด ีเป็นที่ยอมรับของสังคม และชุมชน 

- เป็นแหล่งเรียนรูท้างดา้นศลิปวัฒนธรรมของเกาะรัตนโกสินทร์ที่สำคัญ 

- มีกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายให้กับคณาจารย์ นักศึกษา 

บุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วม 

10. อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒ ิและตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 

- บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความชำนาญเฉพาะทาง 

- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่จบการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

ซึ่งมีความรูค้วามเช่ียวชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ ที่มกีารจัดการเรียนการสอน 

- มีระบบพี่เลี้ยง สำหรับใหอ้าจารย์ทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการมากขึ้น 

ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) (7 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

1. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่มีน้อย- ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ 

เผยแพร่ ในระดับชาติ นานาชาติยังมีจำนวนน้อย- ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์

ในฐานข้อมูลTCI SCOPUS และ ISI มีน้อยมาก 

2. ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติและนานาชาติ ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมนิของอุดมศึกษา 

3. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมนี้อย 

 - การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย ทำให้ได้รับ

ทุนอุดหนุนจากเอกชนมนี้อยด้วย 

- การนำผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีน้อยและต้อง

ใช้ระยะเวลานาน 



4. บุคลากรบางสาขาไม่เช่ียวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

- บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ

การเงนิ การคลังและพัสดุ 

- บุคลากรบางส่วนมทีักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย 

5. การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมีข้อจำกัด 

- หลักสูตรนานาชาติมีจำนวนน้อย ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยฯ ยังไม่เพียงพอที่จะ

ดึงดูดคนจากทั่วโลกเข้ามาศกึษาได้ ทำให้ยากต่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ 

- เปิดการเรียนการสอนให้สอดรับกับประชาคมอาเซียนไม่สอดคล้องกับการบริหาร

งบประมาณแผ่นดิน 

- การอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ฯ ในระดับนานาชาติยังมี

น้อย 

6. กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถทำให้นักศึกษามีทักษะภาวะ

ผูน้ำ ทักษะด้านการคิดวเิคราะห์ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

7. สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน 

- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่และมีพื้นที่ไม่เพียงพอกับจำนวนนักศึกษา ทำให้ไม่สามารถบริการ

ได้อย่างเต็มที่ 

- มหาวิทยาลัย ฯ มีสถานที่คับแคบต้องขยายวิทยาเขตใหม่หลายแห่ง ซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายใน

การลงทุนและการบริหารจัดการสูง 

 

ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) (14 ประเด็น)  ดังต่อไปนี้ 

1. เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอื้ออำนวยต่อการบริหารงาน 

 - เทคโนโลยีการสื่อสาร Online ทำให้สามารถส่งข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์สู่

หน่วยงานภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้น 

- การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ช่วยลดความซับซ้อน และขั้นตอนใน

การทำงาน ส่งผลใหบุ้คลากรทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงินเดือน ทำให้รายได้ของบุคลากรเพิ่มขึน้ ส่งผลให้บุคลากร

มีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

3. รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 - รัฐบาลมีกรอบนโยบายพัฒนากำลังพลด้านโลจิสติกส์ของประเทศสอดคล้องกับ

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 - รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 



 - รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์เพราะเป็นสาขาที่

ขาดแคลน 

4. ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัยมีโอกาสใน

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศเกิดความ

ชัดเจนในการทำงานในระดับสากลมากขึน้ 

5. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย- ความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี ส่งเสริมต่อการเรียนรู้แบบ E-learning 

 - เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไร้ขีดจำกัด 

 - เทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากรต้องปรับตัวสูง 

เกิดการบูรณาการความรู้ใหม่ ต้องขวนขวายพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

6. การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพิ่มโอกาสในการตดิต่อ

แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การจัดการเรียนการสอน การทำ

วิจัยและบริการวิชาการได้มากขึ้น 

7. ภาครัฐสนับสนุนการวิจัยอย่างหลากหลาย 

 - ภาครัฐให้การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาทุนทางปัญญาของชาติมีแหล่งทุนวิจัยที่

รัฐบาลสนับสนุนผ่านสถาบัน/หน่วยงานส่งเสริมการวิจัย (เช่น สวทช. สกว.) และแหล่งทุนอื่นๆ 

อย่างหลากหลาย 

 - ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติเอื้อในการผลักดันให้เกิดงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

8. ภาคสังคมและภาคธุรกิจตอ้งการความรูใ้นระดับอุดมศกึษามากขึ้น 

 - สังคมและประชาชนมีความต้องการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้นๆ และความ

ต้องการมหีลากหลายรูปแบบ 

 - สังคมเน้นสนิค้า/คน ที่มีความแตกต่างและลอกเลียนแบบได้ยาก 

  - ปัจจุบันภาคธุรกิจอุตสาหกรรมหรือผู้ที่สนใจมีความต้องการที่จะศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศกึษา เพื่อพัฒนาความรูแ้ละคุณวุฒิวิชาชีพโดยใช้เวลาว่างจากการปฏิบัติงาน 

9. นโยบายการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาการศึกษาและร่วมมือทาง

การศกึษามากขึ้น 

 - นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทำให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถึงการ

ขยายความร่วมมอืกับประเทศ กลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น 

 - การเปิด AEC มีโอกาสที่จะเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และรับนักศึกษาจาก

ประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นและทำความร่วมมอืกับประเทศในอาเซียนได้มากขึ้น 



 - สัดส่วนของตลาดเพิ่มขึ้นจากการเปิดอาเซียน 

10. รัฐบาลส่งเสริมบทบาทหนา้ที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาประเทศ 

11. กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ช่วยให้มหาวิทยาลัย บริหารงานและบริการวิชาการได้อย่าง

กว้างขวาง 

 - กฎหมายที่เกี่ยวข้องเอื้อต่อการปฏิบัติงาน ทำให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่

ยืดหยุ่น และคล่องตัว 

 - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ช่วยให้มหาวิทยาลัย ฯ สามารถให้บริการ

วิชาการได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึน้ 

 - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.

๒๕๔๖ มีส่วนช่วยในการบูรณาการการศกึษากับงานวิจัยเกิดเป็นความร่วมมอืกับท้องถิ่น 

12. การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคธุรกิจ ต้องการความรู้เชิงวิชาการ

จากมหาวทิยาลัย 

 - การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต มคีวามตอ้งการองค์ความรูเ้ชิงวิชาการ และการ

วิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมสูงขึน้ 

 - ความต้องการของภาคธุรกิจและภาคเอกชนที่จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ฯ ช่วยให้

เกิดการบูรณาการหลักสูตรในการผลิตสื่อการเรียนการสอน งานวิจัย และบัณฑิตรูปแบบใหม่ 

ที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานจริง ลดปัญหาการว่างงานและขาดแคลนแรงงาน 

13. มีความสามารถในการดำเนินงานเชงิรุกและสร้างเครือข่าย 

14. การมีศูนย์การศึกษาภายนอกเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับชุมชนและประเทศ

ใกล้เคียงเกิดองค์ความรูใ้หม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในระดับใหญ่ขึ้น 

 

ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) (5 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

1. งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจำกัด ทำให้การพัฒนาล่าช้า 

 - งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมีอย่างจำกัดทำให้เกิดการพัฒนาที่

ล่าช้าขาดความทันสมัย 

 - ขาดแหล่งรายได้ที่มั่นคงที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยจึง

เกิดความล่าช้า ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ทันเหตุการณ์ 

2. กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย 

 - การดำเนินงานและการแจ้งกำหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

อยู่ตลอดเวลา 

 - การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ทำให้นโยบายการบริหารของรัฐไม่

ต่อเนื่องส่งผลใหม้หาวิทยาลัยไม่สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้ 



 - การดำเนินงานและการแจ้งกำหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

อยู่ตลอดเวลา 

3. สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึน้ 

 - สถาบันอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศในทุกมิติ 

 - สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มกีารเปิดกระจายทั่วทุกภูมิภาค 

 - การมีคู่แข่งขันที่เข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ทำให้หน่วยงาน

ประสบกับปัญหาการรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามแผนที่กำหนดไว้ จึงต้องมีการปรับหลักสูตรให้

ทันสมัยและต้องปรับระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่าง

กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เกิดภาวะการแข่งขันทางการศึกษาสูง และหลากหลายทั้งเ ชิงเนื้อหาและ

เชิงพื้นที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขัน

ได้ 

 - การแข่งขันทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น 

 - การแข่งขันทางด้านหลักสูตรค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ 

ภายในประเทศ 

 - มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ทำให้

ภาวะการแข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้ งภาครัฐและเอกชนทั้ งในและ

ต่างประเทศมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ผูบ้ริโภคมทีางเลือกมากขึ้น เราอาจไม่ใช่หนึ่งในตัวเลือก 

4. รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมอืง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 - นโยบายของรัฐบาลแต่ละยุคมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ควบคุมไม่ได้ เกิดความไม่มั่นคง

ทางการเมือง ทำให้นโยบายทางการศึกษาขาดความต่อเนื่องไม่สามารถแข่งขันในระดับ

นานาชาติได้ 

 - การขาดเสถียรภาพทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองมีผลกระทบต่อการ

ดำเนนิงานวิจัยและบริการวชิาการ 

 - ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศทำให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า ขาดความ

น่าเชื่อถือ ขาดการมสี่วนร่วมจากภาคประชาชนโดยตรง 

 5. สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการแปรเปลี่ยน

อยู่ตลอด ส่งผลต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ฯ 

 6. ค่านิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขาดความน่าเชื่อถือ

ลดความไว้วางใจได้ 



 7. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาทำให้มีผลต่อการตัดสินใจเลือก

สถานที่ศึกษาต่อนักเรียน 

 8. ความแตกต่างด้านพืน้ฐานทางการศกึษา ครอบครัวและเศรษฐกิจทำให้เกิดค่านิยม 

ที่แตกต่างมีความตอ้งการที่หลากหลายมากขึ้น 

 9. ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมาก

ขึน้  

จงึสวนทางกับหลักสูตรที่หลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน 

 10. ค่านิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขาดความน่าเชื่อถือ

ลดความไว้วางใจได้ 

 11. มุมมองของต่างประเทศที่มองสถานศกึษาของประเทศไทยยังไม่เป็นนานาชาติ 

 12. ประเทศไทยกำลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการเกษตร ไปสู่

เกษตรอุตสาหกรรมและความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค์ ส่งผลกระทบกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ 

 13. สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือก

สถานศกึษาให้ผู้เรยีน 

 14. นักเรียนที่เข้ามาเป็นนักศึกษา มีความรูพ้ืน้ฐานในเชงิวิชาการ โดยเฉลี่ยยังต่ำ 

 มติและข้อเสนอแนะที่ประชุม : 

1. ดำเนินโครงการตามผลการวิเคราะห์ SWOT  ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และ

แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน โดยเน้นประเด็นจุดอ่อน 

2. เห็นชอบกับผลการวิเคราะห ์SWOT ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

ประเด็นที่ 4 แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้ ) ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  

 นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงาน งบประมาณและประกันคุณภาพ ได้แจ้ง

ให้ที่ประชุมทราบถึงกรอบวงเงินประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (รายได้)  ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับการจัดสรร งบประมาณรายได้-

มหาวิทยาลัย จำนวนเงิน 16,244,700 บาท 

    

 

 

 

 

 



ประเด็นท่ี 5 จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับหน่วยงาน 

 นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงาน งบประมาณและประกันคุณภาพ ได้แจ้ง

ให้ที่ประชุมทราบว่า จากที่แต่ละฝ่ายได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มีรายละเอียดงบประมาณในภาพรวมแต่ละโครงการ ดังนี้ 

  การจัดสรรงบรายได้ แยกรายฝ่าย     

 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและแผนงานฯ ได้รับงบประมาณ จำนวน 2,295,930 บาท มี 

11 โครงการ 

 2. ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ได้รับงบประมาณ จำนวน 12,599,100 บาท มี 9 โครงการ 

 3. ฝ่ายบริการวิชาการ ได้รับงบประมาณ จำนวน 400,000 บาท ม ี6 โครงการ 

 4. ค่าใชจ้่ายบุคลากรภาครัฐ จำนวน 949,670 บาท 

 

 มติและข้อเสนอแนะที่ประชุม : 

   1.  บุคลากรทุกฝ่ายรับทราบและดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่ผู้บริหารพิจารณา

มอบหมายในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 2.  มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ จัดทำเล่มแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.

2560-2564) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งมหาวิทยาลัยตามปฏิทิน

ที่กำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นท่ี 6 ชี้แจงและพิจารณามอบหมายแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ 

  นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงาน งบประมาณและประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยได้ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่าการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ระยะ 5 

ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งกำหนดแผนปฏิบัติการต่างๆ 

จำนวน 15 แผน สถาบันวิจัยและพัฒนา รับผิดชอบดำเนินการทั้ งสิ้น 2 แผนใหญ่ในฐานะ

เจ้าภาพ และ 13 แผนลูก พร้อมกำหนดผูร้ับผิดชอบจัดทำแผน ดังนี้   

 

แผนปฏิบัติการ หน่วยงานเจ้าภาพ ผู้รับผิดชอบ 

1. แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย   สถาบันวิจัยและพัฒนา นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจรญิ 

2. แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล   
กองบริหารงานบุคคล 

น.ส.พรทิพย์ เรอืงปราชญ์ 

4. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร 

5. แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง พัสดุ กองคลัง น.ส.ชไมพร ยะปวง 

6. แผนปฏิบัติการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์และ

สิ่งแวดล้อม 

กองกลาง 

นายอนุพันธ์ สุทธิมาร 

7. แผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

8. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจรติ 

น.ส.พรทิพย์ เรอืงปราชญ์ 

9. แผนกลยุทธ์ทางการเงนิ 

กองนโยบายและแผน 

น.ส.ชไมพร ยะปวง 

10. แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจรญิ 

11. แผนการจัดการความรู้ น.ส.จุไรรัตน์ ต๊อดแก้ว 

12. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 

13. แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ สำนักทรัพย์สินและรายได้ น.ส.พรทิพย์ เรอืงปราชญ์ 

14. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายอนุพันธ์ สุทธิมาร 

15. แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับ

เครือข่าย 

กองพัฒนานักศกึษา น.ส.ธนัญญา ศานติธรรมกุล 

 

 

 

 



โดยกองนโยบายและแผน ได้จัดทำแบบฟอร์มแผนปฏิบัติการต่าง ๆ และกำหนดให้

หน่วยงานเจ้าภาพที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการประชุมชี้แจงหัวข้อ แนวทางการดำเนินงาน 

รวมถึงปฏิทินการดำเนินงานให้หน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบรับทราบ และดำเนินการตาม

ปฏิทินที่กำหนด   
 

 มติและข้อเสนอแนะที่ประชุม : 

   1. แผนปฏิบัติการที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นเจา้ภาพ มอบให้ นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ  

ดำเนินการตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยนัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชีแ้จงแนว

ทางการดำเนินงาน  แบบฟอร์มการจัดทำแผน และปฏิทินการดำเนินงาน  รวบรวมแผนของ

หน่วยงานต่าง ๆ และจัดทำแผนเล่มใหญ่เสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 

  2.  แผนลูกย่อยที่อยู่ภายใต้หน่วยงานเจ้าภาพอื่นๆ มอบให้ผู้รับผิดชอบเข้ารับฟังการ

ประชุมชี้แจงที่เจ้าภาพกำหนด รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการต่างๆ โดยนำโครงการ/กิจกรรมที่

เกี่ยวข้อง รวมถึงงบประมาณ จากแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติการต่างๆ และดำเนินงานให้เป็นไปตามปฏิทินที่หน่วยงาน

เจ้าภาพและมหาวิทยาลัยกำหนด  

 3.  มอบหัวหน้าสำนักงาน รวบรวมเล่มแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ  นำเข้าคณะกรรมการ

ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ในวาระเพื่อพิจารณาและนำเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณา

อนุมัติเล่มแผน พร้อมทั้งจัดพิมพ์ จำนวน 1 เล่ม เพื่อเป็นไว้เป็นข้อมูลหลักฐานการดำเนินงาน

ต่อไป 

 

 
 

                                                                                                   

                   (นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจรญิ) 

                ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 
 

  

 

                             (นางสาวพรทิพย์  เรืองปราชญ์) 

        ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 



 

 

 

ภาคผนวก 3 
ภาพกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  

และการบรหิารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
  

  



ภาพกิจกรรม 

รายงานสรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

ทบทวน จัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560–2564)   

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ของสถาบันวจิัยและพัฒนา 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 




