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สวนที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการมุงการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร รวมทั้ง
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ และใหสอดคลองกับพันธกิจ เปาหมาย และ ยุทธศาสตรของ
คณะวิทยาการจัดการ นอกจากน้ีคณะไดกําหนดอัตรากําลังของบุคลากรในปจจุบัน รวมทั้งที่ตองการ
ในอนาคตขางหนา เพื่อใชในการวางแผนความตองการดานบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงกําหนด
อัตรากําลังที่ตองการเพื่อการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร และการพัฒนางานประจํา โดยใหไดรับ
การฝกอบรมตามเกณฑทีส่ถาบันการศึกษากําหนด เพื่อสามารถนําความรูที่ไดรับการพัฒนาของตนให
มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน รวมทั้งการสงเสริมเรื่องขวัญและกําลังใจแกบุคลากร โดยนําแนวคิดระบบ
สมรรถนะ (Competency System) เปนเครื่องมือแปลงกลยุทธของคณะไปสูการปฏิบัติและมีการ
ติดตามประเมินผล เพื่อสามารถบงช้ีความสําเร็จ ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานตามแผน ดังน้ัน 
เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2557 บรรลุวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพและระสิทธิผล 

คณะวิทยาการจัดการ ตระหนักในความสําคัญของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อใชเปน
แนวทางในการดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากร และเพื่อใหบุคลาของคณะมีความรูความสามารถ 
ทักษะที่ดี เพื่อใหผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจวิธีการทํางาน เกิดกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับ 
แนวคิด กฎเกณฑ มีทัศนคติ เพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และใหสอดคลองกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะ ซึ่งแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา อันประกอบดวย ลักษณะ
และความหมายดังตอไปน้ี 

- แผนพัฒนาบุคลากร หมายถึง แนวทาง กลยุทธ หรือยุทธศาสตรของสถาบันในการพัฒนา
บุคลากรของสถาบันตามวิชาชีพ เพื่อธํารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยูคูองคกรตลอดไป 

- บุคลากร หมายถึง อาจารยประจํา และบุคลากรสายสนับสนุน 
- การพัฒนาอาจารยประจาํ หมายถึง พิจารณาจาการที่อาจารยประจาํที่ไดรับการสนับสนุนมี

โอกาสเขารวมประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ เทียบกับ
บุคลากรของคณะทั้งหมด 

- การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน พิจารณาจากการที่บุลากรสายสนับสนุนวิชาการไดรับ
การพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ไดแก การสงบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไปศึกษาตอ ไป
อบรมสัมมนาหรือดูงาน และการเขารับการฝกอบรมที่มหาวิทยาลัยหรือคณะจัดข้ึนเอง โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการจึงไดจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรข้ึนเพื่อเปนแนวทางที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาและแผน
ยุทธศาสตร 5 ป ของคณะวิทยาการจัดการ รวมทั้งใหครอบคลุมถึงเปาหมาย แนวทางการดําเนิน
กิจกรรม และกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ 
2557 
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1.2  วัตถุประสงคของแผนพัฒนาบุคลากร 
1)  เพื่อใหบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ดังตอไปน้ี 

(1) มีความรู และทักษะในการปฏิบัติงาน 
(2) มีคุณภาพ มีความรักองคกร และตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานที่ไดรับมอบหมาย 
(3) มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในหนาที่ของตน 
(4) มีความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานหนวยงานใหมีคุณภาพสูงสุด 

2)  เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตรของคณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2555-2559) 
3) เพื่อจัดทําแผนการจัดหาและพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ สําหรับใชเปนกรอบหรือ

แนวทางในการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 
4) เพื่อใชเปนเครื่องมือในการพิจารณาควบคุม  กํากับ และจัดสรรอัตรากําลังใหหนวยงานตางๆ  ภายใน

คณะใหเปนไปตามเปาหมายของแผนพัฒนาคณะ 
5) เพื่อใชเปนฐานขอมูลสําหรับการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรในดานการศึกษาตอวิจัย  ฝกอบรม ดู

งาน ฯลฯ 

 
1.3  เปาหมายการบริหารงานดานบุคลากรของคณะ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปน
หนวยงานจัดการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการดานบริหารจัดการและสื่อสารมวลชน โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล และทําใหองคการมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในประชาคมอาเซียน จึงได กําหนดเปาหมาย
ของการพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ไวดังน้ี 

1)  เปนคณะที่มุงเนนจัดหา และพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนใหเพียงพอตามเกณฑของ
ทบวงมหาวิทยาลัย  และตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด ระดับปริญญาเอก : ปริญญาโท  =  
50 : 50 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการของบุคลากร ใหนําไปสูการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 
และไดมาตรฐาน  
 2)  เปนคณะทีส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาวิจัย มุงสรางผูนําทางการวิจัยภายใตความรวมมือกับสถาบันที่มี
ชื่อเสียงทั้งในและตางประเทศ โดยจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อสงเสริมใหอาจารยไดทํางานวิจัยอยางทั่วถึง และ
ใหนําไปสูการตีพิมพในวารสาร 
 3) เปนคณะที่ใหความสําคัญทางดานประกันคุณภาพการศึกษาโดยดําเนินการประกันคุณภาพของทุก
หนวยงานอยางตอเน่ือง และกําหนดมาตรฐานการในการประกันคุณภาพใหเปนภารกิจของบคุลากรทุกคนของคณะ 

4) เปนคณะที่ตองกมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการพัฒนาดานกายภาพ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน
ใหมีคุณภาพ และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยการจัดหาครุภัณฑสํานักงาน และ การศึกษา เพื่อทดแทน
ของเดิมที่ชํารุดหรือลาสมัยดวย 
 
1.4  หลักเกณฑการคิดภาระงาน   
 1)  การคาดประมาณจํานวนอาจารยผูสอนในแตละหลักสูตร 
  ใชอัตราสวนอาจารย  :  นักศึกษา  (FTES)  ตามเกณฑมาตรฐานของ FTES ระดับปริญญาตรี
ตอจํานวนอาจารยประจําตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2554  
ดังน้ี 
  สาขาวิชาการศึกษาศาสตรและสังคมศาสตร       1  :  25 
  สาขาวิทยาศาสตร    1  :  20 
 นอกจากน้ีไดกําหนดภาระงานสอนของอาจารย (Teaching Load) เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดกรอบ
อัตรากําลังควบคูกันไปดวย  โดยมีหลักเกณฑในการคํานวณ  ดังน้ี 
     1. อาจารย 1 คน  ใหมีภาระงานขั้นต่ํา 35 หนวยชั่วโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกต ิ
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   1.1 งานสอน  กําหนดใหสอนขั้นต่ําภาคเรียนละ  18 หนวยชั่วโมงตอสัปดาห 
   1.2 งานที่ปรากฏเปนผลงานวิชาการ 
   1.3 งานงานบริการวิชาการ 
   1.4 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
   1.5  งานอ่ืนตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
   งานสอน เปนงานหนาที่หลักของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารยทุกคน ถาภาระงานสอน ตามขอ 1.1 ไมถึงเกณฑมาตรฐานภาระงานขั้นต่ํา  ที่กําหนดสามารถนํา
ภาระงาน ตามขอ1.2 ขอ 1.3 ขอ1.4 ขอ 1.5 และขอ 1.6 มาทดแทนได 
   การคิดหนวยชั่วโมง หมายถึง หนวยชั่วโมงตอสัปดาหตอภาคการศึกษาปกติ หน่ึงหนวยชั่วโมง
ตองมีเวลาไมนอยกวา 50 นาท ี
       ทั้งน้ี  งานที่  1.2 – 1.5  มีเกณฑในการคิดภาระงานปรากฏตามคูมือประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร พ.ศ. 2554 
 2) การคาดการจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน 
   การคาดการจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการสอน  พิจารณาตามภาระงานของหนวยงาน  โดย
กําหนดให  1  ตําแหนง  ตองมีภาระงานไมนอยกวา  35 ชั่วโมงทําการ/สัปดาห  หรือ 230 วัน/ป 

ตําแหนงที่ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการพิจารณาจากจํานวนหองลักษณะการใชหองอุปกรณและ
ประเภทเครื่องมือของหองปฏิบัติการวามีความจําเปนตองมีผูรับผิดชอบตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานหรือไม 

 

1.5  ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ  
1) แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
2) ศึกษา วิเคราะหสภาพความตองการ  ปญหาดานการบริหารงานบุคคลของ 
3)  ศึกษานโยบายและทิศทางการพัฒนาบุคลากรของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เปาหมายและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
4)  นําขอมูลผลการวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง  ผลการประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 5 ป

ของคณะ แผนผลิตบัณฑิต  และความตองการบุคลากรโดยขอรับการจดัสรรเงินงบประมาณ   จํานวน
อัตราเกษียณ  ฯลฯ  วิเคราะหเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลอง  เช่ือมโยงกับนโยบายและ
เปาหมายของคณะ 

5)  คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  พิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรใหมีความ
สมบูรณย่ิงข้ึน 

6)  นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาเห็นชอบ 
 
1.6  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1) คณะจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสําหรับใชเปนกรอบและแนวทางในการบริหารบุคคลใหมี
ประสิทธิภาพ 

2) คณะจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเปนเครื่องมือพิจารณาควบคุม  กํากับและจัดสรรอัตรากําลังให
หนวยงานตางๆ  ภายในมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเปาหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

3) คณะจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใชเปนฐานขอมูลสําคัญในการพัฒนากําลังคนในดานการศึกษาตอ วิจัย  
ฝกอบรม ดูงาน  ฯลฯ 

4) คณะจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใชเปนแนวทางในการพัฒนาวิชาการ  เสริมสราง  คุณภาพของบัณฑิต  

ใหองคการมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในประชาคมอาเซียน 
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สวนท่ี 2 
ขอมูลพื้นฐานคณะวิทยาการจัดการ 

 
2.1  ประวัติความเปนมา 

คณะวิทยาการจัดการ พัฒนามาจากภาควิชาสหกรณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ตองการจะพัฒนาระบบสหกรณใหเจรญิกาวหนาในรัฐบาลสมัยพลเอกเปรม 
ติณสูลานนท พ.ศ.2524 โดยกําหนดใหนักศึกษาครูทุกคนตองเรยีนวิชาสหกรณเบือ้งตน เพื่อนําไปเปน
ความรูพื้นฐานในการสอนนักเรียนตอไปจากน้ันภาควิชาสหกรณไดพัฒนาข้ึนเปนลําดับ และไดนํา
แขนงวิชาในสายการจัดการเขามาอยูรวมกับภาควิชาสหกรณ ไดแก เศรษฐศาสตร การตลาด และการ
บัญชีเพื่อใหสามารถสอนวิชาสหกรณเบื้องตนไดอยางสมบูรณ และในป พ.ศ.2528 ไดปรับเปลี่ยนช่ือ
จากภาควิชาสหกรณมาเปนคณะวิชาวิทยาการจัดการและเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี โปรแกรม
วิชาการจัดการทั่วไป และตอมาไดมีการเปดสอนโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณนิเทศศาสตร 
บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตรธุรกิจ ดังเชนปจจุบัน 

เมื่อสถาบันไดรับการเปลี่ยนช่ือ จากวิทยาลัยครูมาเปนสถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ 
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ.2535 สถานภาพของคณะวิชาวิทยาการจัดการจึงเปลี่ยนเปน คณะวิชา
หน่ึงของสถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ และวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2545 พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
พุทธศักราช 2547 และไดประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
ยังผลให สถาบันราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดยกฐานะเปน ราชภัฎวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ ต้ังแตวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 และมีประชาชนทั่วไปสนใจเขาศึกษา เปน
จํานวนมากจึงมีการขยายการรับนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ เพื่อใหเพียงพอกับ
ความตองการของการขยายตัวทางธุรกิจ ทําใหคณะวิทยาการจัดการตองรับภาระหนักเพราะมี
นักศึกษาเพิ่มข้ึนมาก จึงตองจัดหาอาจารยพิเศษจากทองถ่ินมาชวยสอน นอกจากภารกิจที่
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ ยังไดขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู
ทองถ่ิน คณะวิทยาการจัดการมีการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเน่ือง โดยในป 2551 เปดสอนใน
สาขาวิชาการจัดการการบิน ในป 2553 ไดมีการพัฒนาสาขาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
นอกจากน้ียังมีความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อนําคณะวิทยาการจัดการไปสู
การพัฒนาที่ย่ังยืน 
 

2.2 ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ เอกลักณ วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค 
 

ปรัชญาคณะวิทยาการจัดการ   
“ ศึกษาดี    มีคุณธรรม    วิทยาการกาวล้าํ    นําสูสากล ”  

 
ปณิธาน  

 คณะวิทยาการจัดการมีจุดมุงหมายที่จะเสริมสรางนักศึกษาทุกระดับปริญญาใหมีความรู มี
ความเปนเลิศทางวิชาการในลักษณะบูรณาการสาขาวิชา มีมาตรฐานระดับสากล ขณะเดียวกัน
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สงเสริมใหมี คุณธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม ประเทศชาติ ดวยการถายทอดความรู 
ใหแกสังคมในรูปของงานวิจัย ตํารา และบริการชุมชน  
 

อัตลักษณ 
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาทองถ่ิน 

 
เอกลักษณ 

 เปนสถาบันที่นอมนําแนวทางการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

วิสัยทัศน (Vision) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปน

หนวยงานจัดการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ ดานบริหารจัดการและสื่อสารมวลชน โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล และทําใหองคกรมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในประชาคมอาเซียนคณะวิทยาการจัดการ  
 

พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตใหมีความเปนผูนําดานบริหารจัดการและสื่อสารมวลชน โดยยึดมั่นหลักการ

และเหตุผล สามารถบูรณาการองคความรู ใหมีคุณธรรม และจริยธรรม 

2.เสริมสรางการวิจัยทางดานการบริหารจัดการและสื่อสารมวลชน ที่ตอบสนองความ

ตองการของประชาคมอาเซียน  

3.ใหบริการวิชาการที่หลากหลายและถายทอดองคความรูทางดานบริหารจัดการ และ

สื่อสารมวลชนที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน ทองถ่ิน 

4.สนับสนุนกิจกรรมที่ ธํารงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการสงเสริมคุณภาพชีวิตและ

สิ่งแวดลอม 

5.บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและทําใหองคกรเปนองคกรแหงความสุข                                                                                                       

ยกระดับและพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

 
เปาประสงค (Goals)  
1. เพื่อพฒันานักศึกษาใหมีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
2. คณะมีงานวิจัยที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรบัในระดับชาติและนานาชาติ และสามารถนําไปใช

ประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดลอม 
3. เพื่อเสรมิสรางศักยภาพของชุมชน ทองถ่ินใหมีความเขมแข็งสามารถแกไขปญหาเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางย่ังยืน 
4. เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ ในคุณคา และภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
5. เพื่อใหคณะเปนองคกรแหงความสุข มีการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาลพรอมรบั

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
6. เพื่อใหคณะไดรบัการรบัรองคุณภาพในระดับชาติ และนานาชาติ 
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2.3  นโยบายคณะวิทยาการจัดการ 

1. นโยบายดานการผลิตบัณฑิต   

 1.1 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตรใหมีคุณภาพและมีทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 

 1.2 จัดหาทรัพยากรทางการศึกษา และพัฒนาสภาพบรรยากาศการเรียนรูที่มีคุณภาพ 
1.3 สนับสนุนใหนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ทุกหลักสูตร 
1.4 พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยและมีความยืดหยุนสูงเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมโลก 
1.5 พัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคม

วิชาชีพ ในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ 
1.6 จัดทําแผนการตลาดเพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาที่มีคุณภาพใหเปนไปตามเปาหมาย 
 

2. นโยบายดานงานวิจัย 

 2.1 พัฒนา ระบบและกลไกและโครงสรางพื้นฐานสําหรับงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 2.2 สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยทํางานวิจัยเพื่อนํามาบูรณาการกับการจัดการเรียน
การสอน 

 2.3 แสวงหาแหลงทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 2.4 สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 2.5 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 
2.6 พัฒนาระบบฐานขอมูลนักวิจัยและผลงานวิจัยของคณาจารย 
 

 

3. นโยบายดานการบริการวิชาการ 

 3.3.1 สงเสริมและสนับสนุนใหการบริการวิชาการที่มกีารบรูณาการกับการเรียนการสอน การ
วิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

 3.2 สนับสนุนใหมีความรวมมือดานบริการวิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน หรือ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ 

3.3 สงเสริมการจัดการเรียนการรู สืบสานแนวพระราชดําริ  
 

4. นโยบายดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 4.1 สงเสริมใหมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน 
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา  

 4.2 สงเสริมใหมีการจดัโครงการ หรือกิจกรรมที่เกีย่วของกับศิลปะและวัฒนธรรมในรปูแบบ
ตางๆ 
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 4.3 สงเสริมใหมีการเผยแพรหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน 

 

  
5. นโยบายดานการบริหารจัดการ  

 5.1 จัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการที่ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของคณะ 

 5.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ  
5.3 พัฒนาสภาพแวดลอมและพื้นที่ใหเหมาะสมกับการจัดการศึกษา 

 5.4 ยึดหลักการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมี
สวนไดเสีย  

 5.5 พัฒนาองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 5.6 พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการปองกันความเสี่ยงใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 5.7 สงเสริมและสนับสนุนใหมีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

6. นโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 6.1 พัฒนาแผนงานดานประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 6.2 สนับสนุนกิจกรรมการใหความรู ความเขาใจและตระหนักในการดําเนินกิจกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหกับคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา 

 6.3 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินการประกันคุณภาพอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

 6.4 สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาทุกคนนําผลการประกัน
คุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการทํางาน 

 6.5 สงเสริมใหมีการวิจัยดานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนําไปใชประโยชนในการพัฒนา
คณะและหนวยงานอื่น 

 6.6 สนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อรองรับการจัดทํารายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการบริหารงาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองคณบดฝีายพัฒนาศักยภาพ

นักศกึษา 

รองคณบดฝีายวิชาการและวิจัย 
 

 

คณบดีคณะวทิยาการจัดการ 
 

สาขาวิชาการบัญช ี

ผูชวยคณบดฝีายประกัน

คุณภาพการศกึษา 
สาขาวิชาบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต

มหาบัณฑติ

หัวหนาสํานักงานคณบดี 
 

คณะกรรมการประจําสวนราชการ 

สาขาวิชาการจดัการทองเท่ียว 

สาขาวิชานเิทศศาสตร 

สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 

สาขาวิชาการบรหิารธุรกจิ 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

สํานักงานคณบดี 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ 

สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกสฯ

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจคาปลีก

รองคณบดฝีายบริหาร วางแผนพัฒนา 
 

ผูชวยคณบด ี

ฝายบริการวชิาการ 

ผูชวยคณบดฝีายวจัิย 

ภาพที่ 1 โครงสรางคณะวิทยาการจัดการ 
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2.4 ประเด็นยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตร 1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
ยุทธศาสตร 2 เสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการและการวิจัยทั้งในศาสตรเดียวกันและ

การบูรณาการระหวางศาสตร 
ยุทธศาสตร 3 บริการวิชาการที่สอดคลองกับบริบทของสังคม 
ยุทธศาสตร 4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร 5 บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและทําใหองคกรเปนองคกรแหง

ความสุข 
ยุทธศาสตร 6 พัฒนามาตรฐานการศึกษา 
 

2.5 การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) 
 

 การวิเคราะหคณะวิทยาการจัดการไดดําเนินการวิเคราะหโดยครบคลุมทั้ง 6 มิติ ซึ่ง
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของคณะวิทยาการจัดการ ไดแก ดานศักยภาพนักศึกษา ดาน
วิชาการและการวิจัย ดานบริการวิชาการ ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดานการบริหารจัดการ 
และดานมาตรฐานการศึกษา สรุปผลไดดังน้ี  
 

จุดแข็ง (Strengths)  
1. คณะวิทยาการจัดการมีการพฒันาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

และสอดคลองกับความตองการของสงัคม 
2. คณะวิทยาการจัดการมีความรวมมือทางวิชาการและวิชาชีพทั้งภายในและภายนอก 
3. คณะวิทยาการจัดการไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัยอยางสม่ําเสมอ 
4. ผูบริหารคณะวิทยาการจัดการมีวิสัยทัศนที่ดี บรหิารงานโดยใหทุกฝายเขามามสีวนรวม 
5. คณะวิทยาการจัดการมีการบริการวิชาการใหกบัชุมชน ทองถ่ิน ที่หลากหลาย 
6. คณะวิทยาการจัดการมีการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษาทีส่อดคลองกบัคุณลักษณะของ

บัณฑิตในแตละสาขาวิชา 
7. พื้นที่ สภาพแวดลอม และสิ่งอํานวยความสะดวกเอือ้ตอการจัดการศึกษา 

 
จุดออน (Weaknesses) 
1. ขาดการประชาสัมพันธที่ตรงและสอดคลองกับกลุมเปาหมาย 
2. งานวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารย และนักศึกษามีจํานวนนอย 
3. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนไมเพียงพอตอปริมาณที่มจีํานวนเพิ่มข้ึน 
4. การเพิม่ข้ึนของผลงานทางวิชาการของอาจารยยังมีจํานวนนอย  
5. จํานวนศิษยเกาที่เขามามีสวนรวมในการพฒันาคณะฯ ยังมีจาํนวนนอย 
6. บุคลากรในบางสวนขาดทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน  
7. งานทํานุศิลปวัฒนธรรมยังไมเปนรูปธรรมที่ชัดเจน  

 



 

แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2557  10

โอกาส (Opportunities) 
1. ประเทศไทยจะเขาสูประชาคมอาเซียน ในป 2015 สงผลใหมีผูสนใจเขาศึกษาตอใน

หลักสูตรที่เกี่ยวเน่ืองเพิ่มข้ึน  
2. ความตองการแรงงานของสถานประกอบการในประเทศไทย และกลุมประเทศอาเซียน 
3. มีแหลงทุนวิจัยที่สนับสนุนทั้งภายในและภายนอก 
4. รัฐบาลใหการสนับสนุนในการพฒันาดานการศึกษา 
5. การเปนมหาวิทยาลัยทีเ่ปดโอกาสทางการศึกษาใหกบัสงัคมและทองถ่ิน 

 
อุปสรรค (Threats) 
1. นักศึกษามีทางเลือกสถานศึกษาและสาขาวิชาที่หลากหลายข้ึน 
2. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีความซบัซอนจากหลายหนวยงาน สงผลให

มาตรฐานการจัดการคุณภาพการศึกษาไมชัดเจน  
3. นโยบายทางการศึกษาของรัฐบาลขาดความตอเน่ือง  
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2.6  จุดเนนการขับเคลื่อนคณะวิทยาการจัดการเขาสูยุค F 4 
F1: Focus on ASEAN Community  คือ ใหความสําคัญกับการเขาประชาคม

อาเซียน  

F2:  Flexible Curriculum for 21
st

 Century Skills  คือ หลักสูตรมีความยึดหยุน 
สอดคลองกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 

F3: Faculty Internship  คือ การปฏิบัติสหกิจศึกษาของอาจารยและนักศึกษา  
F4: Fun Workplace  คือ สถานที่ทํางานที่มีความสนุกสนาน  

 

2.7 คานิยมองคกร ของคณะวิทยาการจัดการ 
 

คณะวิทยาการจัดการไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐในดาน “การนํา
องคกร” เพื่อสรางระบบพัฒนาองคกรและบุคลากรของคณะใหมีความเขมแข็งและพัฒนาองคกรให
บรรลุเปาหมายตามหลักการพัฒนาคุณภาพบริการจัดการภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

คณะจึงกําหนดคานิยมองคกรของคณะวิทยาการจัดการ “FMSVRU” เพื่อใหบุคลากรทุกคน
ใชเปนหลักคิดและปฏิบัติในการพัฒนาตนเองและเพิ่มประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานย่ิงข้ึน  ดังน้ี 

F = Following Best Practice  มุงมั่นในหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตยสุจริต มีความโปรงใส เปนธรรม มีจิตสํานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพ รักษา
ความลับผลประโยชนและทรัพยสินขององคกรประพฤติปฏิบัติทางจรรยาบรรณและกฎระเบียบของ
องคกรตลอดเวลา   

        M = Mastery เช่ียวชาญอยางผูนํา บุคลากรทุกคนจะตองเรียนรูและพัฒนาตนเองอยาง
ตอเน่ือง ใหมีขีดความสามารถและทักษะที่โดดเดนสะทอนความเปนองคกรหลักที่จัดการศึกษาดาน
การบริหารจัดการและสื่อสารมวลชน 

S = Service Mind  มีจิตใจบริการ มุงเนนผูรับบรกิารเปนสําคัญ และมอบประสบการณ
ที่ดีใหแกผูรับบริการ  

V = Visionary Leadership  การนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน การกําหนดทิศทางการ
นําองคกรเพื่อพัฒนาองคกรอยางมีเปาหมายและกําหนดระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด มีผูรับผิดชอบที่
ชัดเจน  

R = Reliability  สรางผลงานที่นาเช่ือถือ สานความสัมพันธกับผูบริการดวยการมอบ
บริการที่ดีที่สุด เพิ่มคุณคาในการบริการดานความรู ความชํานาญในวิชาชีพและการปฏิบัติงานที่
นาเช่ือถือ และเปนที่ไววางใจ เนนความพึงพอใจและความสําเร็จของผูรับบริการเปนมาตรฐานในการ
ประเมินผลงาน 

U = Unity การทํางานเปนทีม โดยการประสานความรู ความสามารถและประสบการณ
ของบุคลากรทุกระดับ เพื่อความสําเร็จและความภาคภูมิใจรวมกัน  
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2.8 จุดเนนการขับเคลือ่นคณะวิทยาการจัดการเขาสู Happy Workplace 
 
Happy Workplace  คือ องคกรแหงความสุข 
Happy Body  คือ พัฒนาบุคลากรใหมีสุขภาพแข็งแรงทัง้กายและจิตใจ 
Happy Heart  คือ สงเสรมิใหบุคลากรมีความมีนํ้าใจ เอื้ออาทรตอกันและกนัในที่ทํางาน 

เพื่อใหเกิดความรกัใครปรองดอง 
Happy Society  คือ  เนนการชวยเหลอืสงัคม โดยการบรกิารวิชาการแกสังคม จัดกิจกรรมให

นักศึกษาชวยเหลือสังคม  
Happy Relax คือ เนนกิจกรรมสรางความสนุกสนาน ผอนคลายความเหน่ือยลาและ

ความเครียดจากการทํางาน ชวยใหบุคลากรมีขวัญและกําลงัใจที่ดี 
Happy Brain    คือ  สงเสริมกจิกรรมการเพิ่มพูนความรูแกบุคลากร จัดใหมกีารจัดการความรู

เพื่อนําไปพฒันาตนเอง 
Happy Soul คือ เนนกิจกรรมสงเสรมิคุณธรรม จริยธรรมใหกับบุคลากรและนักศึกษา 
Happy Money  คือ  มุงเนนใหบุคลากรนําทฤษฏีเศรษฐกจิพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต  
Happy Family      คือ  เปนการสรางความรักความผกูพันในครอบครัวของบุคลากรและนักศึกษา 

เพื่อจะนําไปสูการสรางเสรมิสุขภาพที่ดี 
Happy Environment คือ  เนนการพัฒนาอาคาร สถานที่ สภาพแวดลอมที่เอือ้อํานวยตอการ

ทํางาน 
Happy Information System  คือ  สงเสริมสนับสนุนใหมกีารจัดเก็บขอมูลขาวสารอยางเปนระบบ 

โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช เพื่อเอื้อตอการปฏิบัติงานของบุคลากร 
และการเรียนของนักศึกษา 
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ภาพที่ 2  แสดงจุดเนนการขับเคลื่อนคณะวิทยาการจัดการเขาสูยุค Happy Workplace 
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2.9 คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  ตระหนัก
ถึงความสําคัญและความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่สุดอยางหน่ึง
ในการสงเสริมและพัฒนาการศึกษาให ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และมี คุณภาพตาม
มาตรฐานสากลทั่วไป ซึ่งเปนการตอบสนองใน พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 หมวด 6 ที่ระบุ
ถึงมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเปนแนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ซึ่ งรวมถึงระดับอุดมศึกษา และตามประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา ลงวันที่      
8 กรกฎาคม 2539 ตามตัวบงช้ีที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต  

เพื่อใหการดําเนินการ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะวิทยาการจัดการ จึงเห็นสมควร
กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาของคณะ 
ดังน้ี 

 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
1. มีความรูความสามารถในวิชาชีพบริหารธุรกิจ ไดแก การตลาด การบริหารทรัพยากร

มนุษย การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอรธุรกิจ การจัดการอุตสาหกรรม และธุรกิจ
ระหวางประเทศ ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

2. มีเจตคติที่ ดีตอวิชาชีพ มีทักษะเพียงพอที่จะประกอบอาชีพ และปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป 

3. มีความใฝรู รูจักพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคม 
4. คิดเปน ทําเปน รูจักการวิเคราะห สังเคราะห เลือกวิธีการแกปญหาทั้งในดานการทํางาน 

และชีวิตสวนตัวอยางเหมาะสม 
5. มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม เปนพลเมืองที่ดีของ

ประเทศชาติ 
6. มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอืน่ มีทักษะการบริหาร และการทํางานเปนหมูคณะ 
7. มีความสามารถดานการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงสามารถนําความรู

ความสามารถน้ันมาประยุกตใหเหมาะสมกับงานและชีวิตสวนตัวได 
 

สาขาวิชาการบัญช ี
1. มีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น 
2. ประพฤติและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
3. มีความรู ความเขาใจและเช่ียวชาญในศาสตรทางดานบัญชีและบริหารธุรกิจ 
4. คิดแกไขปญหาและเสนอแนวทางแกไขในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5. มีการนําความรูทางดานบัญชีไปประยุกตใชในวิชาชีพได 
6. มีความคิดสรางสรรคในการทํางานและปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบ 
7. มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น 
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8. มีการแสดงออกทางความเห็นในเชิงสรางสรรคและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
9. ปฏิบัติตนเปนไดทั้งผูนําและผูตาม 
10. มีบุคลิกภาพและเปนแบบอยางที่ดี 
11. มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได 
12. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี เชน การใชโปรแกรม 

สําเร็จรูปสําหรับสํานักงาน การสืบคนและการสงขอมูลขาวสารผานระบบอินเทอรเน็ต และโปรแกรม
สําเร็จรูปทางบัญชีไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
1. มีเจตคติที่ดีตอการประกอบธุรกิจ และมีคานิยมในการประกอบอาชีพอยางมีจรรยาบรรณ 

มีคุณธรรม และจริยธรรม 
2. มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห และเลือกวิธี

ในการแกไขปญหาไดอยางเปนระบบ 
3. มีความสามารถในดานภาษาและการสื่อสารทั้งฟง พูด อาน เขียน ทั้งภาษาไทย และ

ภาษาตางชาติ 
4. มีความสามารถดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ เขาใจข้ันตอนการทํางานและสามารถ

นํามาประยุกตใชกับการทํางานได 
5. มีเจตคติที่ดี และทักษะเพียงพอที่จะสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและ

พัฒนาตนเองใหมีความรับผิดชอบตอชุมชนในทองถ่ิน 
6. มีความรูและสามารถนําไปเปนแนวทางในการศึกษาตอในระดับสูงข้ึนไปทั้งในประเทศ

และตางประเทศ 
7. มีความรูความสามารถในระดับวิชาชีพ และนําความรูไปประยุกตใชในการประกอบ

วิชาชีพ ทั้งอาชีพอิสระ หนวยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองคกรของรัฐบาลอยางมีประสิทธิภาพ 
 

สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
1. มีความรู ความสามารถดานวิทยาการ และเทคโนโลยี และทักษะดานกระบวนการ
บริหารและการจัดการองคการ 
2. มีนวัตกรรมทางความคิด และการจินตนาการในสรางสรรคผลงานใหกับองคการ 
3. มีคุณภาพทางความคิด การวิเคราะหและการจัดการภารกิจในองคการไดอยางมีคุณภาพ

ตามหลกัการของการจัดการคุณภาพ 
4. มีความสามารถตอยอดแผนสูการปฏิบัติในรูปการจัดการทําโครงการเพื่อองคการได 
5. มีความรูควบคูคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงามอยางไทย 

 
สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียว 
1. มีความรู ความเช่ียวชาญในวิชาชีพ สามารถประยุกตใชความรูในการพัฒนาตนเอง และ

พัฒนางานในวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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2. มีทักษะภาษาอังกฤษอยูในระดับดี และสามารถใชภาษาตางประเทศอื่นๆ ในการ
ประกอบวิชาชีพ 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยตอตนเอง และผูอื่น ตลอดจนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
4. มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธที่เอื้อตอการประกอบวิชาชีพ 
5. มีภาวะผูนําที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 
6. มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
7. มีทักษะดานการวิเคราะหสถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ 
8. มีทักษะในการสื่อสาร และใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ตรงตอเวลา และทําหนาที่เปนพลเมืองดี รับผิดชอบตอ

ตนเอง วิชาชีพและสังคม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 
2. มีความสามารถนําหลักการโลจิสติกสและซัพพลายเชนมาอธิบายสิง่ตางๆ ที่อยูรอบตัวได เพื่อ

การประยุกตใชหลักการโลจิสติกสและซัพพลายเชนในการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานไดในทุกองคกร 
3. มีความรูทันสมัย ใฝรู และมีความสามารถพัฒนาความรู เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานและ

พัฒนาสังคม 
4. มีการคิดวิเคราะห และเลือกวิธีการแกปญหาไดอยางเปนระบบ และเหมาะสม 
5. มีภาวะผูนํา มีทักษะการบริหารจัดการมีความรับผิดชอบตลอดจนมีวินัยในตนเอง และ

สามารถทํางานรวมกับเปนหมูคณะได 
6. มีความสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองและสามารถติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี 
7. กลาแสดงออกและกลาความคิดเห็นมีความสามารถในการใชภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศในการสื่อสารและใชเทคโนโลยีไดดี 
 

สาขาวิชานิเทศศาสตร 
1. มีความซื่อสัตย 
2. ประพฤติและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนิเทศศาสตร 
3. มีความรูและมีทักษะทางดานนิเทศศาสตร 
4. มีทักษะ สามารถคิดแกไขปญหาและเสนอแนวทางแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5. มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น 
6. มีความคิด ริเริ่มสรางสรรค 
7. มีภาวะผูนําและสามารถเปนผูตามที่ดีได 
8. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเปนนักสื่อสารมวลชนที่ดี 
9. มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  
10. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี เชน คอมพิวเตอรกราฟก

สําหรับงานนิเทศศาสตร และสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต   
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สวนท่ี 3 
ผลการวิเคราะหอัตรากําลัง  

 
ปญหาความขาดแคลนบุคลากรและความตองการกําลังคนในดานตางๆ สําหรับภารกิจหลักของ

มหาวิทยาลัย มีปญหาตลอดมาทุกยุคทุกสมัย บางคณะ/หนวยงานมีคนมากเกินไป บางครั้งก็นอยเกินไป 
อัตรากําลังที่มีอยูเหลาน้ีสมควรไดรับการวิเคราะห และมีการวางแผนการใชอยางเต็มที่ตามมาตรฐานใน
สถาบนัอุดมศึกษา นักวิเคราะหสมควรที่จะตองรูและวิเคราะหเปนเพือ่ใชเปนขอมลูประกอบการตัดสนิใจและ
บริหารอัตรากําลังของผูบริหาร ตลอดจนการวางแผนอัตรากําลังในอนาคตใหสอดคลองกับภารกิจของ
มหาวิทยาลัย  
 
3.1 สถานการณบุคลากรในปจจุบัน     
        ในปจจุบันคณะวิทยาการจัดการมีบุคลากรปฏิบัติงาน  2  ประเภท  คือ   

(1) บุคลากรสายวิชาการ  หมายถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานสอนและวิจัยเปนหลัก  อาทิ ตําแหนงอาจารย 
ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และศาสตราจารย     

(2) บุคลากรสายสนับสนุน  หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการสอน  การวิจัย   
การบริการทางวิชาการ  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ อาทิ สํานักงานอธิการบดี  คณะ  
สํานัก ศูนย สถาบัน   มีตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  นิติกร  บุคลากร  
นักวิชาการศึกษา นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร เปนตน 
       สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน  ยังมีกลุมผูปฏิบัติงานที่มีลักษณะจางเหมาเพื่อทําหนาที่ดูแลรักษา
อาคารสถานที่  ซอมบํารุง  บริการยานพาหนะ  อาทิ  ตําแหนงแมบาน คนงาน  คนสวน  เจาหนาที่รักษาความ
สะอาด  เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย  พนักงานขับรถยนต  เปนตน 
 

3.1.1 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ    
 

สถานภาพของบุคลากร   
ขาราชการ พน.มหาวิทยาลัย จํานวนรวม ลาศึกษาตอ 

25 26 51 - 

(ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2556) 
 
 3.1.2 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ   จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 
 

ตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 

รองศาสตราจารย 1 
ผูชวยศาสตราจารย 18 
อาจารย 32 
รวม 54 

(ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2556) 
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 3.1.3 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ   จําแนกตามคุณวุฒิ 
 

คุณวุฒ ิ
รวม 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
- 42 11 53 

(ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2556) 
 

 

3.1.4 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน  
 

๑.กลุมผูปฏิบัติงานสํานักงาน 
ขรก. ลจ.ปจ. พรก. พนง.ม. จนท.ประจําตามสัญญาจาง 

1 - 1 8 - 

(ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2556) 
 
3.1.5 จํานวนบุคลากรลูกจาง 

 

บุคลากรลูกจาง 
รวม 2 กลุม 

ลจ.ปจ. ลจ.ชค. 
- 9 19 

(ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2556) 
 

3.1.6  แสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามคุณวุฒิ 
 

คุณวุฒ ิ
รวม 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
9 1 - 10 

(ขอมูล ณ เดือนตุลาคม 2556) 
 

2.1.7 แสดงจํานวนบุคลากรท่ีจะเกษียณอายุราชการ ในปงบประมาณ 2557 
 
ลําดับท่ี ตําแหนง จํานวน 

1 ขาราชการ - 
2 พนักงานราชการ - 
3 พนักงานมหาวิทยาลัย - 
4 ลูกจางชั่วคราว - 

รวม 0 
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3.2 แผนการพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ปงบประมาณ 2557 
ตามทิศทางการพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการมุงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 

โดยใชเครื่องมือบริหารจัดการยุคใหม การจัดการทรัพยากรที่มีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด และใช
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ  ประกอบการประเมินสภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร  เพื่อใหทราบสภาวะที่แทจริง  เปาหมาย และยุทธศาสตรใดขององคกรที่สอดคลอง
และมีความเปนไปไดที่จะบรรลุผลตามที่องคกรตองการ ซึ่งในสวนของการบริหารงานบุคคล พบวา สิ่งที่
คณะควรเรงดําเนินการ ไดแก การกําหนดอัตรากําลังรองรับในแตละหนวยงาน การเพิ่มสัดสวน
คุณวุฒิ  และตําแหนงทางวิชาการใหอยูในระดับมาตรฐาน ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด การพัฒนาองคความรูและศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จําเปนในแตละ
ตําแหนงงาน รวมทั้งการสงเสริมเรื่องขวัญและกําลังใจแกบุคลากร โดยนําแนวคิดเรื่องระบบสมรรถนะ 
(Competency System) เปนเครื่องมือแปลงกลยุทธของคณะไปสูการปฏิบัติและมีการติดตาม
ประเมินผล เพื่อสามารถบงช้ีความสําเร็จ ความลมเหลวและปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผน 

ดังน้ัน  เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ บรรลุวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จากการวิเคราะหสถานการณดานบุคลากรของคณะพบวา ยังมีจํานวน
บุคลากรไมเพียงพอตอการบริหารจัดการใหเปนไปตามพันธกิจของคณะ เน่ืองจากนโยบายการจํากัด
อัตรากําลังบุคลากร ทําใหขาดแคลนบุคลากร ในขณะที่มีภาระงานเพิ่มมากข้ึน ซึ่งขณะน้ีอยูใน
ระหวางการขอจัดสรรอัตรากําลังเพิ่ม ดังน้ันคณะจึงไดกําหนดเปาประสงค  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
และมาตรการวางแผนอัตรากําลัง ดังน้ี 
 

3.2.1 แผนผลติบัณฑิต จําแนกตามสาขาวิชา ปงบประมาณ 2557 

สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา 

1.การจัดการทั่วไป 120 

2.เศรษฐศาสตร ศบ. 50 

3.นิเทศศาสตร นศ.บ. 100 

4.การบริหารธุรกจิ  

  4.1 แขนงวิชาการตลาด 80 

  4.2.แขนงวิชาการบริหารทรพัยากรมนุษย 80 

  4.3 แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 80 

5..การจัดการทองเที่ยว 60 

6.การบริหารธุรกจิแขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ 80 

7.การบญัชี 80 

8.การจัดการโลจสิติกสและซัพพลายเซน 120 

9.การจัดการธุรกิจคาปลีก 120 

รวม 970 
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3.2.2 แผนการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร ปงบประมาณ 2557 
 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อหลักสูตร 

แผนปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตร (ปการศึกษา) 

หมายเหตุ 

1 บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบญัชี -  

2 นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร -  

3 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทองเที่ยว 

-  

4 เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร -  
5 บรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป -  

6 
บรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกสและซัพพลายเชน 

-  

7 
บรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกจิ
คาปลีก 

-  

8 บรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจ -  
9 บรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  -  
10 บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกจิ -  

หมายเหตุ : ในปงบประมาณ 2557 ไมมีการปรับปรุงหลักสตูร 
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3.2.3 แผนอัตรากําลังคนท่ีตองการเพ่ิม ปงบประมาณ 2557 
 

ลําดับ
ท่ี 

หลักสูตร 
ปจจุบัน
(คน) 

ตองการเพ่ิม 
(คน/ป) 

รวม
(คน) 

หมายเหตุ 

1 บรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 3 - 3  

2 นิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร 

5 2 7  

3 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทองเที่ยว 

3 1 4  

4 บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบญัชี 6 - 6  

5 เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร 

5 - 5  

6 บรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
บรหิารธุรกิจ 

9 - 9  

7 บรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไป 

8 - 8  

8 บรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจคาปลีก 

5 - 5  

9 บรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ 

5 1 6  

10 บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บรหิารธุรกิจ 

5 - 5  
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3.2.4 ขอมูลการเกษียณอายุและการลาศึกษาตอของบุคลากร ปงบประมาณ 2557 
  
ลําดั
บท่ี 

ชื่อหลักสูตร 
จํานวนการลา

ศึกษาตอ 
จํานวนการเกษียณ 

1 สํานักงานคณะ - - 

2 สาขาวิชาการบัญชี - - 

3 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ - - 

4 สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว - - 

5 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป - - 

6 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซพัพลายเชน - - 
7 สาขาวิชาการจัดการคาปลกี - - 
8 สาขาวิชานิเทศศาสตร - - 

9 สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจ - - 

10 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร - - 
รวม 0 0 

 
 

3.2.5 ประมาณการจํานวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2557 

 

จํานวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการป 2557 

อจ. ผศ. รศ. ศ. รวม 

18 28 8 - 54 
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3.2.6 แผนการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ 2557 
 

ตัวชี้วัด 
คา

เปาหมาย 
กลุมเปาหมาย 

จํานวนกิจกรรม / 
โครงการ 

1. โครงการอบรมการจัดทํา TQF สําหรบั
คณาจารยและบุคลากร 

1 
โครงการ 

อาจารย 1 โครงการ 

2. โครงการอบรมเรื่องการเสริมสราง
จรรยาบรรณของบุคลากร  

1 
โครงการ 

อาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน 

1 โครงการ 

3. โครงการ / กิจกรรมดานการจัดการ
ความรูหรอืแลกเปลี่ยนเรียนรู 

1 ครั้ง อาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน 

1 ครั้ง 

4. จัดสงอาจารยประจําไปประชุมวิชาการ 
หรือนําเสนอผลงานวิชาการในประเทศ 
(ทั้งทีห่นวยงานภายในและภายนอกจัด
ข้ึน) 

รอยละ 
80 

อาจารย 51 ราย 
(โดยไมนับซํ้า) 

5. จัดสงบุคลากรสายสนับสนุนไป
ฝกอบรมสัมมนาหรือดูงานในประเทศ  
(ทั้งทีห่นวยงานภายในและภายนอกจัด
ข้ึน) 

รอยละ 
80 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

10 ราย 
(โดยไมนับซํ้า) 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํา รอยละ 
80 

ผูบริหารคณะ
วิทยาการจัดการ 

17 ราย 
(โดยไมนับซํ้า) 

7. โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ 1 
โครงการ 

อาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน 

1 โครงการ 

8. จัดขอทุนมหาวิทยาลัยสนับสนุนให
อาจารยประจําและบุคลากรสายสนับสนุน
ไปศึกษาตอในหรือตางประเทศ 

1 ราย อาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน 

1 ราย 

9.โครงการพฒันาศักยภาพอาจารยเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

1 ครั้ง อาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน 

1 ครั้ง 

10.โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ ศาสตราจารย 

1 ครัง้ อาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน 

1 ครั้ง 
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