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คํานาํ 
 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  โดยมี
วัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง  ทําการสอน  วิจัย  ให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม  ปรับปรุง  ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ผลิตและส่งเสริมวิทย
ฐานะครูและได้กําหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยไว้หลายประการ  ประกอบกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ที่ได้กําหนดกรอบการพัฒนาประเทศ รวมถึงแผนบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ.2555 – 2558 ของรัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ์  ชิณวัตร ซึ่งมีนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับทิศทางการ
จัดหา และพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยและนโยบายการบริหารจัดการที่ดี นอกจากน้ียังประกอบไปด้วย
ข้อมูล ประเด็นทิศทางและนโยบายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี  (พ.ศ. 2551-2565) รวมกับ
แผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ 2558 ซึ่งได้กําหนดประเด็นนโยบาย และประเด็นยุทธศาสตร์รวมถึง    
กลยุทธ์ในแต่ละด้าน  

คณะวิทยาการจัดการได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรทุกสายงานให้มีความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน  ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิที่ดีและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.2547  จึงได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ประจําปีงบประมาณ 2558 ขึ้น  โดยได้ผ่าน
ขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน จึงหวังเป็น
อย่างย่ิงว่า แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรคณะในอนาคต 
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ส่วนท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการมุ่งการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร รวมทั้ง
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และให้สอดคล้องกับพันธกิจ เป้าหมาย และ ยุทธศาสตร์ของ
คณะวิทยาการจัดการ นอกจากน้ีคณะได้กําหนดอัตรากําลังของบุคลากรในปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องการ
ในอนาคตข้างหน้า เพ่ือใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงกําหนด
อัตรากําลังที่ต้องการเพ่ือการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ และการพัฒนางานประจํา โดยให้ได้รับ
การฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษากําหนด เพ่ือสามารถนําความรู้ที่ได้รับการพัฒนาของตนให้
มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมเรื่องขวัญและกําลังใจแก่บุคลากร โดยนําแนวคิดระบบ
สมรรถนะ (Competency System) เป็นเครื่องมือแปลงกลยุทธ์ของคณะไปสู่การปฏิบัติและมีการ
ติดตามประเมินผล เพ่ือสามารถบ่งช้ีความสําเร็จ ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงานตามแผน ดังน้ัน 
เพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2558 บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพและระสิทธิผล 

คณะวิทยาการจัดการ ตระหนักในความสําคัญของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการดําเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร และเพื่อให้บุคลาของคณะมีความรู้ความสามารถ 
ทักษะที่ดี เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจวิธีการทํางาน เกิดกระบวนการเรียนรู้เก่ียวกับ 
แนวคิด กฎเกณฑ์ มีทัศนคติ เพ่ือเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และให้สอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะ ซึ่งแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา อันประกอบด้วย ลักษณะ
และความหมายดังต่อไปน้ี 

- แผนพัฒนาบุคลากร หมายถึง แนวทาง กลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์ของสถาบันในการพัฒนา
บุคลากรของสถาบันตามวิชาชีพ เพ่ือธํารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กรตลอดไป 

- บุคลากร หมายถึง อาจารย์ประจํา และบุคลากรสายสนับสนุน 
- การพัฒนาอาจารย์ประจํา หมายถึง พิจารณาจาการท่ีอาจารย์ประจําที่ได้รับการสนับสนุนมี

โอกาสเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เทียบกับ
บุคลากรของคณะทั้งหมด 

- การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน พิจารณาจากการที่บุลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับ
การพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ ได้แก่ การส่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไปศึกษาต่อ ไป
อบรมสัมมนาหรือดูงาน และการเข้ารับการฝึกอบรมท่ีมหาวิทยาลัยหรือคณะจัดขึ้นเอง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการจึงได้จัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี ของคณะวิทยาการจัดการ รวมทั้งให้ครอบคลุมถึงเป้าหมาย แนวทางการดําเนิน
กิจกรรม และกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ประจําปีงบประมาณ 
2558 
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1.2  วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาบุคลากร 
1)  เพ่ือให้บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังต่อไปน้ี 

(1) มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน 
(2) มีคุณภาพ มีความรักองค์กร และต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
(3) มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน 
(4) มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานหน่วยงานให้มีคุณภาพสูงสุด 

2)  เพ่ือสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2555-2559) 
3) เพ่ือจัดทําแผนการจัดหาและพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ สําหรับใช้เป็น

กรอบหรือแนวทางในการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
4) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาควบคุม  กํากับ และจัดสรรอัตรากําลังให้หน่วยงาน

ต่างๆ  ภายในคณะให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาคณะ 
5) เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลสําหรับการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรในด้านการศึกษาต่อวิจัย  

ฝึกอบรม ดูงาน ฯลฯ 
 
1.3  เป้าหมายการบริหารงานด้านบุคลากรของคณะ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็น
หน่วยงานจัดการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการด้านบริหารจัดการและสื่อสารมวลชน โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล และทําให้องค์การมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในประชาคมอาเซียน จึงได้กําหนดเป้าหมาย
ของการพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ไว้ดังน้ี 

1)  เป็นคณะที่มุ่งเน้นจัดหา และพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนให้เพียงพอ
ตามเกณฑ์ของทบวงมหาวิทยาลัย  และตามเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด ระดับ
ปริญญาเอก : ปริญญาโท  =  50 : 50 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางวิชาการของบุคลากร ให้นําไปสู่
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน  
 2)  เป็นคณะที่ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาวิจัย มุ่งสร้างผู้นําทางการวิจัยภายใต้ความร่วมมือ
กับสถาบันที่มีช่ือเสียงทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยเพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์
ได้ทํางานวิจัยอย่างทั่วถึง และให้นําไปสู่การตีพิมพ์ในวารสาร 
 3) เป็นคณะที่ให้ความสําคัญทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาโดยดําเนินการประกัน
คุณภาพของทุกหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง และกําหนดมาตรฐานการในการประกันคุณภาพให้เป็น
ภารกิจของบุคลากรทุกคนของคณะ 

4) เป็นคณะที่ต้องกมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการพัฒนาด้านกายภาพ เพ่ือรองรับการจัดการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพ และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน 
และ การศึกษา เพ่ือทดแทนของเดิมที่ชํารุดหรือล้าสมัยด้วย 
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1.4  หลักเกณฑ์การคิดภาระงาน   
 1)  การคาดประมาณจํานวนอาจารย์ผู้สอนในแต่ละหลักสูตร 
  ใช้อัตราส่วนอาจารย์  :  นักศึกษา  (FTES)  ตามเกณฑ์มาตรฐานของ FTES ระดับ
ปริญญาตรีต่อจํานวนอาจารย์ประจําตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2554  ดังน้ี 
  สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์       1  :  25 
  สาขาวิทยาศาสตร์    1  :  20 
 นอกจากน้ีได้กําหนดภาระงานสอนของอาจารย์ (Teaching Load) เพ่ือเป็นแนวทางในการ
กําหนดกรอบอัตรากําลังควบคู่กันไปด้วย  โดยมีหลักเกณฑ์ในการคํานวณ  ดังน้ี 
     1. อาจารย์ 1 คน  ให้มีภาระงานข้ันตํ่า 35 หน่วยช่ัวโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติ 
   1.1 งานสอน  กําหนดให้สอนขั้นตํ่าภาคเรียนละ  18 หน่วยช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
   1.2 งานที่ปรากฏเป็นผลงานวิชาการ 
   1.3 งานงานบริการวิชาการ 
   1.4 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
   1.5  งานอ่ืนตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
   งานสอน เป็นงานหน้าที่หลักของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ทุกคน ถ้าภาระงานสอน ตามข้อ 1.1 ไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานภาระงาน
ขั้นตํ่า  ที่กําหนดสามารถนําภาระงาน ตามข้อ1.2 ข้อ 1.3 ข้อ1.4 ข้อ 1.5 และข้อ 1.6 มาทดแทนได้ 
   การคิดหน่วยช่ัวโมง หมายถึง หน่วยช่ัวโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคการศึกษาปกติ หน่ึง
หน่วยช่ัวโมงต้องมีเวลาไม่น้อยกว่า 50 นาที 
       ทั้งน้ี  งานที่  1.2 – 1.5  มีเกณฑ์ในการคิดภาระงานปรากฏตามคู่มือประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร พ.ศ. 2554 
 2) การคาดการณ์จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน 
   การคาดการจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการสอน  พิจารณาตามภาระงานของ
หน่วยงาน  โดยกําหนดให้  1  ตําแหน่ง  ต้องมีภาระงานไม่น้อยกว่า  35 ช่ัวโมงทําการ/สัปดาห์  หรือ 
230 วัน/ปี 

ตําแหน่งที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการพิจารณาจากจํานวนห้องลักษณะการใช้ห้อง
อุปกรณ์และประเภทเคร่ืองมือของห้องปฏิบัติการว่ามีความจําเป็นต้องมีผู้รับผิดชอบตลอดระยะเวลา
การปฏิบัติงานหรือไม่ 

 
1.5  ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ  

1) แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
2) ศึกษา วิเคราะห์สภาพความต้องการ  ปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลของ 
3)  ศึกษานโยบายและทิศทางการพัฒนาบุคลากรของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
4)  นําข้อมูลผลการวิเคราะห์กรอบอัตรากําลัง  ผลการประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี

ของคณะ แผนผลิตบัณฑิต  และความต้องการบุคลากรโดยขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณ   จํานวน
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อัตราเกษียณ  ฯลฯ  วิเคราะห์เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง  เช่ือมโยงกับนโยบายและ
เป้าหมายของคณะ 

5)  คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  พิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความ
สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

6)  นําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาเห็นชอบ 
 
1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) คณะจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสําหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ 

2) คณะจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเป็นเครื่องมือพิจารณาควบคุม  กํากับและจัดสรร
อัตรากําลังให้หน่วยงานต่างๆ  ภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

3) คณะจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใช้เป็นฐานข้อมูลสําคัญในการพัฒนากําลังคนในด้าน
การศึกษาต่อ วิจัย  ฝึกอบรม ดูงาน  ฯลฯ 

4) คณะจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาวิชาการ  เสริมสร้าง  คุณภาพ
ของบัณฑิต  ให้องค์การมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในประชาคมอาเซียน 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานคณะวิทยาการจัดการ 

 
2.1  ประวัติความเป็นมา 

คณะวิทยาการจัดการ พัฒนามาจากภาควิชาสหกรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการจะพัฒนาระบบสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าในรัฐบาลสมัยพลเอกเปรม 
ติณสูลานนท์ พ.ศ.2524 โดยกําหนดให้นักศึกษาครูทุกคนต้องเรียนวิชาสหกรณ์เบ้ืองต้น เพ่ือนําไปเป็น
ความรู้พ้ืนฐานในการสอนนักเรียนต่อไปจากนั้นภาควิชาสหกรณ์ได้พัฒนาขึ้นเป็นลําดับ และได้นํา
แขนงวิชาในสายการจัดการเข้ามาอยู่รวมกับภาควิชาสหกรณ์ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ การตลาด และการ
บัญชีเพ่ือให้สามารถสอนวิชาสหกรณ์เบ้ืองต้นได้อย่างสมบูรณ์ และในปี พ.ศ.2528 ได้ปรับเปลี่ยนช่ือ
จากภาควิชาสหกรณ์มาเป็นคณะวิชาวิทยาการจัดการและเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี โปรแกรม
วิชาการจัดการทั่วไป และต่อมาได้มีการเปิดสอนโปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์นิเทศศาสตร์ 
บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ดังเช่นปัจจุบัน 

เมื่อสถาบันได้รับการเปลี่ยนช่ือ จากวิทยาลัยครูมาเป็นสถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 สถานภาพของคณะวิชาวิทยาการจัดการจึงเปลี่ยนเป็น คณะวิชา
หน่ึงของสถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2545 พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
พุทธศักราช 2547 และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
ยังผลให้ สถาบันราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ยกฐานะเป็น ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้ังแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 และมีประชาชนทั่วไปสนใจเข้าศึกษา เป็น
จํานวนมากจึงมีการขยายการรับนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ เพ่ือให้เพียงพอกับ
ความต้องการของการขยายตัวทางธุรกิจ ทําให้คณะวิทยาการจัดการต้องรับภาระหนักเพราะมี
นักศึกษาเพ่ิมขึ้นมาก จึงต้องจัดหาอาจารย์พิเศษจากท้องถิ่นมาช่วยสอน นอกจากภารกิจที่
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่
ท้องถิ่น คณะวิทยาการจัดการมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2551 เปิดสอนใน
สาขาวิชาการจัดการการบิน ในปี 2553 ได้มีการพัฒนาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
นอกจากน้ียังมีความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐบาลและเอกชน เพ่ือนําคณะวิทยาการจัดการไปสู่
การพัฒนาที่ย่ังยืน 
 
2.2 ปรัชญา ปณิธาน อัตลกัษณ์ เอกลักณ์ วิสัยทศัน์ พันธกิจ และเป้าประสงค ์
 

ปรัชญาคณะวิทยาการจัดการ   
“ ศึกษาดี    มคีุณธรรม    วิทยาการก้าวล้ํา    นําสู่สากล ”  

 
ปณิธาน  

 คณะวิทยาการจัดการมีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างนักศึกษาทุกระดับปริญญาให้มีความรู้ มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการในลักษณะบูรณาการสาขาวิชา มีมาตรฐานระดับสากล ขณะเดียวกัน
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ส่งเสริมให้มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ ด้วยการถ่ายทอดความรู้ 
ให้แก่สังคมในรูปของงานวิจัย ตํารา และบริการชุมชน  
 

อัตลักษณ ์
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น 

 
เอกลักษณ์ 

 เป็นสถาบันที่น้อมนําแนวทางการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

วิสัยทัศน ์(Vision) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็น

หน่วยงานจัดการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ ด้านบริหารจัดการและสื่อสารมวลชน โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล และทําให้องค์กรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในประชาคมอาเซียนคณะวิทยาการจัดการ  
 

พันธกิจ (Mission) 
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นผู้นําด้านบริหารจัดการและส่ือสารมวลชน โดยยึดมั่นหลักการ

และเหตุผล สามารถบูรณาการองค์ความรู้ ให้มีคุณธรรม และจริยธรรม 
2.เสริมสร้างการวิจัยทางด้านการบริหารจัดการและสื่อสารมวลชน ที่ตอบสนองความ

ต้องการของประชาคมอาเซียน  
3.ให้บริการวิชาการที่หลากหลายและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านบริหารจัดการ และ

สื่อสารมวลชนที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
4.สนับสนุนกิจกรรมท่ีธํารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ

สิ่งแวดล้อม 
5.บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและทําให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งความสุข                          

ยกระดับและพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 

เป้าประสงค ์(Goals)  
1. เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2. คณะมีงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และสามารถนําไปใช้

ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
3. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน ท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งสามารถแก้ไขปัญหาเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างย่ังยืน 
4. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในคุณค่า และภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
5. เพ่ือให้คณะเป็นองค์กรแห่งความสุข มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลพร้อมรับ

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
6. เพ่ือให้คณะได้รับการรับรองคุณภาพในระดับชาติ และนานาชาติ 
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2.3  นโยบายคณะวิทยาการจัดการ 
1. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต   

1.1 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรให้มีคุณภาพและมี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

1.2 จัดหาทรัพยากรทางการศึกษา และพัฒนาสภาพบรรยากาศการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ 

1.3 สนับสนุนให้นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ทุกหลักสูตร 
1.4 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและมีความยืดหยุ่นสูงเพ่ือตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
1.5 พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ

สมาคมวิชาชีพ ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
1.6 จัดทําแผนการตลาดเพ่ือเพ่ิมจํานวนนักศึกษาที่มีคุณภาพให้เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
 

2. นโยบายด้านงานวิจัย 

2.1 พัฒนา ระบบและกลไกและโครงสร้างพ้ืนฐานสําหรับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ทํางานวิจัยเพ่ือนํามาบูรณาการกับการจัดการ

เรียนการสอน 
2.3 แสวงหาแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ 
2.6 พัฒนาระบบฐานข้อมูลนักวิจัยและผลงานวิจัยของคณาจารย์ 
 

 

3. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน
การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

3.2 สนับสนุนให้มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

3.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนการรู้ สืบสานแนวพระราชดําริ  
 

 

4. นโยบายด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
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การสอนและกิจกรรมนักศึกษา  
4.2 ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการ หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมใน

รูปแบบต่างๆ 
4.3 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่หรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ

สาธารณชน 
 

  
5. นโยบายด้านการบริหารจัดการ  

5.1 จัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการที่ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของคณะ 
5.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ  
5.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมและพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับการจัดการศึกษา 
5.4 ยึดหลักการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้

มีส่วนได้เสีย  
5.5 พัฒนาองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
5.6 พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการป้องกันความเส่ียงให้ เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 
5.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

6. นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
6.1 พัฒนาแผนงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
6.2 สนับสนุนกิจกรรมการให้ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการดําเนินกิจกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษาให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดําเนินการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง
6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคนนําผลการประกัน

คุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการทํางาน 
6.5 ส่งเสริมให้มีการวิจัยด้านประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

คณะและหน่วยงานอ่ืน 
6.6 สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือรองรับการจัดทํารายงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการบริหารงาน 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 

สาขาวิชาการบัญชี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หัวหน้าสํานักงานคณบดี 

คณะกรรมการประจําส่วนราชการ 

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

สํานักงานคณบดี 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ฯ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
รองคณบดีฝา่ยบริหาร วางแผนพัฒนา 

 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริการวิชาการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

ภาพที่ 1 โครงสร้างคณะวิทยาการจัดการ 
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2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
ยุทธศาสตร์ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและการวิจัยทั้งในศาสตร์เดียวกันและ

การบูรณาการระหว่างศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ 3 บริการวิชาการที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม 
ยุทธศาสตร์ 4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ 5 บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและทําให้องค์กรเป็นองค์กรแห่ง

ความสุข 
ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนามาตรฐานการศึกษา 
 

2.5 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
 

 การวิเคราะห์คณะวิทยาการจัดการได้ดําเนินการวิเคราะห์โดยครบคลุมทั้ง 6 มิติ ซึ่ง
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ ด้านศักยภาพนักศึกษา ด้าน
วิชาการและการวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการบริหารจัดการ 
และด้านมาตรฐานการศึกษา สรุปผลได้ดังน้ี  
 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. บุคลากรสามารถร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี 
2. คณะมีอาจารย์ข้าราชการ จํานวน 23 คน ได้รับตําแหน่งทางวิชาการ 17 คน คิดเป็นร้อย

ละ 73.91 
3. บุคลากรสายสนับสนุนมีประสบการณ์การทํางานและมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
4. บุคลากรสายสนับสนุนมีทักษะและประสบการณ์ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนเพ่ือน

ร่วมงานได้ 
5. คณะมีงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ได้อย่างเพียงพอ 
6. อาจารย์ข้าราชการส่วนมากสามารถขอรับทุนสนับสนุนการทําวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

ได้อย่างต่อเน่ือง 
7. สภาพแวดล้อมเอ้ืออํานวยต่อการปฏิบัติงาน 
 
จุดอ่อน 
1. คณะมีอาจารย์ที่ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก เพียงร้อยละ 20.75 จากจํานวนอาจารย์

ทั้งหมด 
2. อาจารย์พนักงานได้รับตําแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียง 3 คน และ 

รองศาสตราจารย์เพียง 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.33 จากอาจารย์พนักงานทั้งหมด 30 คน 
3. ภาระงานสอนและภาระงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายสงผลให้ไม่มีเวลา 
4. พนักงานสายสนับสนุนขาดการสนับสนุนในการฝึกอบรมภายนอกในสายงานของตนเอง 
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5. อาจารย์มีความสนใจในการทํางานวิจัยค่อนข้างน้อย 
 
โอกาส 
1. ค่าตอบแทนที่รัฐบาลจัดสรรให้อยู่ในระดับสูง 
2. มหาวิทยาลัยกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอย่างชัดเจน 
 
อุปสรรค 
1. จํานวนบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติที่ผ่านตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยมีจํานวนน้อย 
2. มหาวิทยาลัยไม่สนับสนุนอย่างจริงจังในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
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2.6  จุดเนน้การขับเคลื่อนคณะวิทยาการจัดการเข้าสู่ยุค F 4 
F1: Focus on ASEAN Community  คือ ให้ความสําคัญ กับการเข้าประชาคม

อาเซียน  

F2:  Flexible Curriculum for 21
st
 Century Skills  คือ หลักสูตรมีความยึดหยุ่น 

สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 
F3: Faculty Internship  คือ การปฏิบัติสหกิจศึกษาของอาจารย์และนักศึกษา  
F4: Fun Workplace  คือ สถานที่ทํางานที่มีความสนุกสนาน  

 
2.7 ค่านิยมองค์กร ของคณะวิทยาการจัดการ 
 

คณะวิทยาการจัดการได้ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐในด้าน “การนํา
องค์กร” เพ่ือสร้างระบบพัฒนาองค์กรและบุคลากรของคณะให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาองค์กรให้
บรรลุเป้าหมายตามหลักการพัฒนาคุณภาพบริการจัดการภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

คณะจึงกําหนดค่านิยมองค์กรของคณะวิทยาการจัดการ “FMSVRU” เพ่ือให้บุคลากรทุกคน
ใช้เป็นหลักคิดและปฏิบัติในการพัฒนาตนเองและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานย่ิงขึ้น  ดังน้ี 

F = Following Best Practice  มุ่งมั่นในหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส เป็นธรรม มีจิตสํานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพ รักษา
ความลับผลประโยชน์และทรัพย์สินขององค์กรประพฤติปฏิบัติทางจรรยาบรรณและกฎระเบียบของ
องค์กรตลอดเวลา   
        M = Mastery เช่ียวชาญอย่างผู้นํา บุคลากรทุกคนจะต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง ให้มีขีดความสามารถและทักษะที่โดดเด่นสะท้อนความเป็นองค์กรหลักที่จัดการศึกษาด้าน
การบริหารจัดการและสื่อสารมวลชน 

S = Service Mind  มีจิตใจบริการ มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นสําคัญ และมอบประสบการณ์
ที่ดีให้แก่ผู้รับบริการ  

V = Visionary Leadership  การนําองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ การกําหนดทิศทางการ
นําองค์กรเพ่ือพัฒนาองค์กรอย่างมีเป้าหมายและกําหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด มีผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจน  

R = Reliability  สร้างผลงานที่น่าเช่ือถือ สานความสัมพันธ์กับผู้บริการด้วยการมอบ
บริการที่ดีที่สุด เพ่ิมคุณค่าในการบริการด้านความรู้ ความชํานาญในวิชาชีพและการปฏิบัติงานที่
น่าเช่ือถือ และเป็นที่ไว้วางใจ เน้นความพึงพอใจและความสําเร็จของผู้รับบริการเป็นมาตรฐานในการ
ประเมินผลงาน 

U = Unity การทํางานเป็นทีม โดยการประสานความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
ของบุคลากรทุกระดับ เพ่ือความสําเร็จและความภาคภูมิใจร่วมกัน  
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2.8 จุดเน้นการขับเคลื่อนคณะวิทยาการจัดการเข้าสู่ Happy Workplace 
 
Happy Workplace  คือ องค์กรแห่งความสุข 
Happy Body  คือ พัฒนาบุคลากรให้มสีุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ 
Happy Heart  คือ ส่งเสริมให้บุคลากรมีความมีนํ้าใจ เอ้ืออาทรต่อกันและกันในที่ทํางาน 

เพ่ือให้เกิดความรักใคร่ปรองดอง 
Happy Society  คือ  เน้นการช่วยเหลือสังคม โดยการบริการวิชาการแก่สังคม จัดกิจกรรมให้

นักศึกษาช่วยเหลือสังคม  
Happy Relax คือ เน้นกิจกรรมสร้างความสนกุสนาน ผ่อนคลายความเหน่ือยล้าและ

ความเครียดจากการทํางาน ช่วยให้บุคลากรมีขวัญและกําลงัใจที่ดี 
Happy Brain    คือ  ส่งเสริมกิจกรรมการเพ่ิมพูนความรู้แก่บุคลากร จัดให้มีการจัดการความรู้

เพ่ือนําไปพัฒนาตนเอง 
Happy Soul คือ เน้นกิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรและนักศึกษา 
Happy Money  คือ  มุ่งเน้นให้บุคลากรนําทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิต  
Happy Family      คือ  เป็นการสร้างความรักความผูกพันในครอบครัวของบุคลากรและนักศกึษา 

เพ่ือจะนําไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพที่ดี 
Happy Environment คือ  เน้นการพัฒนาอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยต่อการ

ทํางาน 
Happy Information System  คือ  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ 

โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพ่ือเอ้ือต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
และการเรียนของนักศึกษา 
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2.9 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ตระหนัก
ถึงความสําคัญและความจําเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดอย่างหน่ึง
ในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้ ดําเนินไปอย่างมีประสิท ธิภาพ  และมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลทั่วไป ซึ่งเป็นการตอบสนองใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หมวด 6 ที่ระบุ
ถึงมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ซึ่ งรวมถึงระดับอุดมศึกษา และตามประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา ลงวันที่      
8 กรกฎาคม 2539 ตามตัวบ่งช้ีที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต  

เพ่ือให้การดําเนินการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะวิทยาการจัดการ จึงเห็นสมควร
กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตของคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของคณะ 
ดังน้ี 

 
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
1. มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพบริหารธุรกิจ ได้แก่ การตลาด การบริหารทรัพยากร

มนุษย์ การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการอุตสาหกรรม และธุรกิจระหว่าง
ประเทศ ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

2. มีเจตคติที่ ดีต่อวิชาชีพ มีทักษะเพียงพอที่จะประกอบอาชีพ และปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป 

3. มีความใฝ่รู้ รู้จักพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคม 
4. คิดเป็น ทําเป็น รู้จักการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เลือกวิธีการแก้ปัญหาทั้งในด้านการทํางาน 

และชีวิตส่วนตัวอย่างเหมาะสม 
5. มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม เป็นพลเมืองที่ดีของ

ประเทศชาติ 
6. มีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะการบริหาร และการทํางานเป็นหมู่คณะ 
7. มีความสามารถด้านการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงสามารถนําความรู้

ความสามารถน้ันมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับงานและชีวิตส่วนตัวได้ 
 

สาขาวิชาการบัญชี 
1. มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
2. ประพฤติและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
3. มีความรู้ ความเข้าใจและเช่ียวชาญในศาสตร์ทางด้านบัญชีและบริหารธุรกิจ 
4. คิดแก้ไขปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. มีการนําความรู้ทางด้านบัญชีไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้ 
6. มีความคิดสร้างสรรค์ในการทํางานและปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ 
7. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
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8. มีการแสดงออกทางความเห็นในเชิงสร้างสรรค์และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
9. ปฏิบัติตนเป็นได้ทั้งผู้นําและผู้ตาม 
10. มีบุคลิกภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี 
11. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 
12. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี เช่น การใช้โปรแกรม 

สําเร็จรูปสําหรับสํานักงาน การสืบค้นและการส่งข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และโปรแกรม
สําเร็จรูปทางบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
1. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบธุรกิจ และมีค่านิยมในการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ 

มีคุณธรรม และจริยธรรม 
2. มีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเลือกวิธี

ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 
3. มีความสามารถในด้านภาษาและการสื่อสารทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทย และ

ภาษาต่างชาติ 
4. มีความสามารถด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ เข้าใจขั้นตอนการทํางานและสามารถ

นํามาประยุกต์ใช้กับการทํางานได้ 
5. มีเจตคติที่ดี และทักษะเพียงพอที่จะสามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

พัฒนาตนเองให้มีความรับผิดชอบต่อชุมชนในท้องถิ่น 
6. มีความรู้และสามารถนําไปเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 
7. มีความรู้ความสามารถในระดับวิชาชีพ และนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ

วิชาชีพ ทั้งอาชีพอิสระ หน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
1. มีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาการ และเทคโนโลยี และทักษะด้านกระบวนการ
บริหารและการจัดการองค์การ 
2. มีนวัตกรรมทางความคิด และการจินตนาการในสร้างสรรค์ผลงานให้กับองค์การ 
3. มีคุณภาพทางความคิด การวิเคราะห์และการจัดการภารกิจในองค์การได้อย่างมีคุณภาพ

ตามหลักการของการจัดการคุณภาพ 
4. มีความสามารถต่อยอดแผนสู่การปฏิบัติในรูปการจัดการทําโครงการเพ่ือองค์การได้ 
5. มีความรู้ควบคู่คุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงามอย่างไทย 

 
สาขาวิชาการจัดการท่องเท่ียว 
1. มีความรู้ ความเช่ียวชาญในวิชาชีพ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาตนเอง และ

พัฒนางานในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี และสามารถใช้ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ในการ
ประกอบวิชาชีพ 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ต่อตนเอง และผู้อ่ืน ตลอดจนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
4. มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่เอ้ือต่อการประกอบวิชาชีพ 
5. มีภาวะผู้นําที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 
6. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
7. มีทักษะด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ 
8. มีทักษะในการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ตรงต่อเวลา และทําหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อ

ตนเอง วิชาชีพและสังคม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีความสามารถนําหลักการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมาอธิบายส่ิงต่างๆ ที่อยู่รอบตัวได้ เพ่ือ

การประยุกต์ใช้หลักการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานได้ในทุกองค์กร 
3. มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความสามารถพัฒนาความรู้ เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางานและ

พัฒนาสังคม 
4. มีการคิดวิเคราะห์ และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ และเหมาะสม 
5. มีภาวะผู้นํา มีทักษะการบริหารจัดการมีความรับผิดชอบตลอดจนมีวินัยในตนเอง และ

สามารถทํางานร่วมกับเป็นหมู่คณะได้ 
6. มีความสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
7. กล้ าแสดงออกและกล้าความคิด เห็นมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดี 
 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
1. มีความซื่อสัตย์ 
2. ประพฤติและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนิเทศศาสตร์ 
3. มีความรู้และมีทักษะทางด้านนิเทศศาสตร์ 
4. มีทักษะ สามารถคิดแก้ไขปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
6. มีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ 
7. มีภาวะผู้นําและสามารถเป็นผู้ตามท่ีดีได้ 
8. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นนักสื่อสารมวลชนที่ดี 
9. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  
10. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี เช่น คอมพิวเตอร์กราฟิก

สําหรับงานนิเทศศาสตร์ และสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต   
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สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคา้ปลีก 
หลักสูตรมีวัตถปุระสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิต 
1. ให้มีความรู้ ความสามารถ มทีักษะ และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
2. ให้มีความเข้าใจ เห็นคุณค่าตนเองและผู้อ่ืนตามความเป็นจริง 
3. ให้มีความสามารถนําความรู้ทางการจัดการธุรกิจค้าปลีกไปคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและพัฒนา

ตนเอง ผู้อ่ืน ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
4. ให้สามารถปฏิบัติงานทางการค้าปลีกได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และ

เป็นแบบอย่างที่ดี 
5. ให้สามารถค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิชาชีพการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์อัตรากําลัง  

 
ปัญหาความขาดแคลนบุคลากรและความต้องการกําลังคนในด้านต่างๆ สําหรับภารกิจหลักของ

มหาวิทยาลัย มีปัญหาตลอดมาทุกยุคทุกสมัย บางคณะ/หน่วยงานมีคนมากเกินไป บางครั้งก็น้อยเกินไป 
อัตรากําลังที่มีอยู่เหล่าน้ีสมควรได้รับการวิเคราะห์ และมีการวางแผนการใช้อย่างเต็มที่ตามมาตรฐานใน
สถาบันอุดมศึกษา นักวิเคราะห์สมควรที่จะต้องรู้และวิเคราะห์เป็นเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและ
บริหารอัตรากําลังของผู้บริหาร ตลอดจนการวางแผนอัตรากําลังในอนาคตให้สอดคล้องกับภารกิจของ
มหาวิทยาลัย  
 
3.1 สถานการณ์บุคลากรในปัจจุบัน     
        ในปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการมีบุคลากรปฏิบัติงาน  2  ประเภท  คือ   

(1) บุคลากรสายวิชาการ  หมายถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานสอนและวิจัยเป็นหลัก  อาทิ 
ตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์     

(2) บุคลากรสายสนับสนุน  หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการสอน  การวิจัย   
การบริการทางวิชาการ  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ อาทิ สํานักงาน
อธิการบดี  คณะ  สํานัก ศูนย์ สถาบัน   มีตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน  นิติกร  บุคลากร  นักวิชาการศึกษา นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
       สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน  ยังมีกลุ่มผู้ปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะจ้างเหมาเพ่ือทําหน้าที่
ดูแลรักษาอาคารสถานท่ี  ซ่อมบํารุง  บริการยานพาหนะ  อาทิ  ตําแหน่งแม่บ้าน คนงาน  คนสวน  
เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  พนักงานขับรถยนต์  เป็นต้น 
 

3.1.1 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ    
 

สถานภาพของบุคลากร   
ข้าราชการ พน.มหาวิทยาลัย จํานวนรวม ลาศึกษาต่อ 

23 30 53 - 
(ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2558) 
 
 3.1.2 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ   จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ 
 

ตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 

รองศาสตราจารย์ 1 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17 
อาจารย์ 35 
รวม 53 
(ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2558) 
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 3.1.3 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ   จําแนกตามคุณวุฒิ 
 

คุณวุฒิ รวม ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
- 42 11 53 

(ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2558) 
 

3.1.4 จํานวนบุคลากรสายสนับสนนุ  
 

๑.กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสํานักงาน 
ขรก. ลจ.ปจ. พรก. พนง.ม. จนท.ประจําตามสัญญาจ้าง

1 - - 9 - 
(ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2558) 

 
3.1.5 จํานวนบุคลากรลูกจ้าง 

 

บุคลากรลูกจ้าง 
ลจ.ปจ. ลจ.ชค. 

- 8 
(ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2558) 
 

3.1.6  แสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนนุ จําแนกตามคุณวุฒิ 
 

คุณวุฒิ รวม ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
7 3 - 10 

(ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2558) 
 

2.1.7 แสดงจํานวนบุคลากรท่ีจะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2558 
 
ลําดับที ่ ตําแหน่ง จํานวน 

1 ข้าราชการ 1 
2 พนักงานราชการ - 
3 พนักงานมหาวิทยาลัย - 
4 ลูกจ้างช่ัวคราว - 

รวม 1 
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3.2 แผนการพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ปีงบประมาณ 2558 
ตามทิศทางการพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการมุ่งการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 

โดยใช้เครื่องมือบริหารจัดการยุคใหม่ การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่จํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ  ประกอบการประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร  เพ่ือให้ทราบสภาวะที่แท้จริง  เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ใดขององค์กรที่สอดคล้อง
และมีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผลตามที่องค์กรต้องการ ซึ่งในส่วนของการบริหารงานบุคคล พบว่า สิ่งที่
คณะควรเร่งดําเนินการ ได้แก่ การกําหนดอัตรากําลังรองรับในแต่ละหน่วยงาน การเพ่ิมสัดส่วน
คุณวุฒิ  และตําแหน่งทางวิชาการให้อยู่ในระดับมาตรฐาน ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด การพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จําเป็นในแต่ละ
ตําแหน่งงาน รวมทั้งการส่งเสริมเรื่องขวัญและกําลังใจแก่บุคลากร โดยนําแนวคิดเรื่องระบบสมรรถนะ 
(Competency System) เป็นเคร่ืองมือแปลงกลยุทธ์ของคณะไปสู่การปฏิบัติและมีการติดตาม
ประเมินผล เพ่ือสามารถบ่งช้ีความสําเร็จ ความล้มเหลวและปัญหาอุปสรรค์ในการดําเนินงานตามแผน 

ดังน้ัน  เพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปีงบประมาณ บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จากการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านบุคลากรของคณะพบว่า ยังมีจํานวน
บุคลากรไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการให้เป็นไปตามพันธกิจของคณะ เน่ืองจากนโยบายการจํากัด
อัตรากําลังบุคลากร ทําให้ขาดแคลนบุคลากร ในขณะที่มีภาระงานเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งขณะน้ีอยู่ใน
ระหว่างการขอจัดสรรอัตรากําลังเพ่ิม ดังน้ันคณะจึงได้กําหนดเป้าประสงค์  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
และมาตรการวางแผนอัตรากําลัง ดังน้ี 
 

3.2.1 แผนผลติบัณฑิต จําแนกตามสาขาวชิา ปีงบประมาณ 2558 
 

สาขาวิชา จํานวนนักศึกษา 
1.การจัดการทั่วไป 120 
2.เศรษฐศาสตร์ ศบ. 50 
3.นิเทศศาสตร ์นศ.บ. 100 
4.การบริหารธุรกิจ  
  4.1 แขนงวิชาการตลาด 80 
  4.2.แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 80 
  4.3 แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 80 
5..การจัดการท่องเที่ยว 60 
6.การบริหารธุรกิจแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 80 
7.การบัญชี 80 
8.การจัดการโลจิสติกสแ์ละซพัพลายเซน 120 
9.การจัดการธุรกิจค้าปลีก 120 

รวม 970 
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3.2.2 แผนการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร ปีงบประมาณ 2558 
 
ลําดับ
ที่ ชื่อหลักสูตร แผนปรบัปรงุหรือพัฒนา

หลักสูตร (ปงีบประมาณ) 
หมายเหตุ

1 บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี -  
2 นิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ -  

3 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ท่องเที่ยว 

-  

4 เศรษฐศาสตรบั์ณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ปรับปรุง  
5 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป -  

6 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ         
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

-  

7 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ค้าปลีก 

-  

8 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ -  
9 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ -  
10 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ -  
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3.2.3 แผนอัตรากําลงัคนท่ีต้องการเพิ่ม ปีงบประมาณ 2558 
 
ลําดับ
ที่ หลักสูตร ปัจจุบัน

(คน) 
ต้องการเพิ่ม 

(คน/ปี) 
รวม
(คน) หมายเหตุ 

1 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

3 - 3  

2 นิเทศศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ 

5 2 7  

3 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ท่องเที่ยว 

3 1 4  

4 บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 6 - 6  
5 เศรษฐศาสตรบั์ณฑิต สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร ์
5 - 5  

6 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ 

9 - 9  

7 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไป 

8 - 8  

8 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก 

5 - 5  

9 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

5 1 6  

10 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ 

5 - 5  
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3.2.4 ข้อมูลการเกษียณอายุและการลาศึกษาต่อของบุคลากร ปีงบประมาณ 2558 
  
ลําดั
บที ่ ชื่อหลักสูตร จํานวนการลา

ศึกษาต่อ 
จํานวนการเกษียณ

1 สํานักงานคณะ - 1 
2 สาขาวิชาการบัญชี - - 
3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - 
4 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว - - 
5 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป - - 
6 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน - - 
7 สาขาวิชาการจัดการค้าปลีก - - 
8 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ - - 
9 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ - - 
10 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์ - - 

รวม 0 1 
 

3.2.5 ประมาณการจํานวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการใน      
ปีงบประมาณ 2558 

 

จํานวนบุคลากรสายวิชาการจําแนกตามตาํแหน่งทางวิชาการปีงบประมาณ 2558 

อจ. ผศ. รศ. ศ. รวม 
17 28 8 - 53 
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3.2.6 แผนการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2558 
 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย จํานวนกิจกรรม / 

โครงการ 
1. โครงการอบรมการจัดทํา TQF สําหรับ
คณาจารย์และบุคลากร 

อย่างน้อย 
1 

โครงการ 

อาจารย์ 1 โครงการ 

2. โครงการจัดการความรู้สู่การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

อย่างน้อย 
1 

โครงการ 

อาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

1 โครงการ 

3. โครงการ/กิจกรรมด้านการจัดการ
ความรู้หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1 ครั้ง อาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

1 โครงการ 

4. โครงการส่งเสริมการจัดทํางานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ 

อย่างน้อย 
1 

โครงการ 

อาจารย์ 1 โครงการ 

5. จัดส่งอาจารย์ประจําไปประชุมวิชาการ 
หรือนําเสนอผลงานวิชาการในประเทศ 
(ทั้งที่หน่วยงานภายในและภายนอกจัด
ขึ้น) 

ร้อยละ 
80 

อาจารย์ 30 ราย 

6. จัดส่งบุคลากรสายสนับสนุนไป
ฝึกอบรมสัมมนาหรือดูงานในประเทศ 
(ทั้งที่หน่วยงานภายในและภายนอกจัด
ขึ้น) 

ร้อยละ 
80 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

9 ราย 
(โดยไม่นับซํ้า) 

7. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นํา ร้อยละ 
80 

ผู้บริหารคณะ
วิทยาการจัดการ 

17 ราย 

8.  โครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ อย่างน้อย 
1 

โครงการ 

อาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

1 โครงการ 

9. จัดขอทุนมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้
อาจารย์ประจําและบุคลากรสาย
สนับสนุนไปศกึษาต่อในหรือ
ต่างประเทศ 

อย่างน้อย 
1 ราย 

อาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

1 ราย 
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