
 

 

 

 
 

 
 
 

รายงานสรุปผลการด าเนนิงาน 
ตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร  
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คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ค าน า 
 

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นแผนงานที่อยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารของคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับทราบเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการ
ด าเนินการตามแผนและปัญหาที่เกิดขึ้นส าหรับการปรับปรุงแผนในครั้งต่อไป และเพ่ือให้การพัฒนา
บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของคณะวิทยาการจัดการ 

 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
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สารบัญ 
 

1  สรุปจ านวนบุคลากรในปัจจุบัน         4 
2. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร    10 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563        
3. ข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการน าโครงการ/กิจกรรมไปใช้ ช่วยให้แผนด าเนินไปได้  27 
4. ขั้นตอนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร      27 
5. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร    29 
6. การปรับปรุงแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร      30 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
บุคลากรของหน่วยงานมีความส าคัญต่อการผลักดันภารกิจต่างๆ ของหน่วยงานให้บรรลุ

ส าเร็จ การส่งเสริม พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานอย่างเหมาะสม จนท าให้บุคลากรส่วนใหญ่พึงพอใจ 
และมีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของตนที่มีอยู่ในองค์กร เมื่อบุคลากรมีความรู้
ความสามารถ ก็จะท าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคนมีประสิทธิภาพสูงสุด และจะท าให้
ผลสัมฤทธิ์โดยรวมของหน่วยงานสูงสุดด้วย  

คณะวิทยาการจัดการ ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
ต าแหน่งงาน และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนการไปศึกษาดูงาน ฝึกอบรม เข้าร่วมประชุมสัมมนา เพ่ือให้คณาจารย์และบุคลากรมีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร  
เป็นประจ าอยา่งต่อเนื่อง  
 ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563 มีรายละเอียดดังนี้ 

 
1. สรุปจ านวนบุคลากรในปัจจุบัน 

 
ในปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

มีบุคลากรปฏิบัติงาน 2 ประเภท ได้แก่ 
1.1 บุคลากรสายวิชาการ หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานสอนและวิจัยเป็นหลัก อาทิ 

ต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
1.2 บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการสอน การวิจัย 

การบริการทางวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ อาทิ นักวิชาการ
ศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นต้น 

ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน ยังมีกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะจ้างเหมาเพ่ือท าหน้าที่ดูแล
รักษาอาคารสถานที่ ซ่อมบ ารุง บริการยานพาหนะ อาทิ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด       
คนสวน พนักงานขับรถยนต์ เป็นต้น  

คณะวิทยาการจัดการมีบุคลากรทั้งสิ้นจ านวน  คน ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการ 
จ านวน 48 คน จ าแนกเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 19 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 29 
คน และบุคลากรสายสนับสนุนจ านวน 19 คน จ าแนกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 10 คน และลูกจ้าง
ชั่วคราว 9 คน  
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ตารางท่ี 1 แสดงรายช่ือบุคลากรสายวิชาการ ข้าราชการพลเรือน จ าแนกตามต าแหน่งและคุณวุฒิ 
ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง คุณวุฒิ 

1 นายกานต์ ทองทวี - ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
- อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

- MBA.General Business 
- กศ.บ.เทคโนโลยีทางการศึกษา 

2 นายเจษฎา  ความคุ้นเคย - ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
- รองอธิการบดี 
- อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 

- บธ.ม.บริหารธรุกิจ 
- ศษ.บ.บริหารธุรกจิ 

3 ดร.ฉันธะ  จันทะเสนา - รองศาสตราจารย ์
- กรรมการผู้แทนคณาจารย์สภามหาวิทยาลัย 
- อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

- Ph.D. Economics 
- ศ.ม.เศรษฐศาสตร ์
- บธ.บ.การเงินการธนาคาร 

4 ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิรโิวหาร - ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
- คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธรุกิจ

มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธรุกจิ 

- DBA.Business Administration 
- MPA.Public Administration 
-MBA.Business Administration 
- ศศ.บ.รัฐศาสตร ์

5 ดร.ภญิญาพัชญ์  นาคภิบาล - ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
- รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรยีนรู้และ
บริการวิชาการ 

- อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบรหิารธุรกิจ     
แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนษุย์ 

- บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ) 
- บธ.ม.บริหารธรุกิจ(บริหารงาน
บุคคล) 

- กศ.บ.วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา 

6 นางประกอบเกียรติ อ่ิมศิร ิ - ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
- อาจารย์ประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร ์

- นศ.ม.สื่อสารมวลชน 
- ศศ.ม.รัฐศาสตร ์
- ศศ.บ.ประวัติศาสตร ์

7 นายประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ - ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
- คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    
- อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 

- ศศ.ม.การจดัการท่องเที่ยว 
- ศศ.บ.อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 
8 นายประสิทธ์ิ  สุขสุมติร - ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

- อาจารย์ประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร ์
- คอ.ม. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 
- ค.บ.เทคโนโลยีทางการศึกษา 

9 นางละเอียด ขจรภัย - ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
- ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรยีนรู้และ
บริการวิชาการ 

- อาจารย์ประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร ์

- นศ.ม.การประชาสัมพันธ ์
- ค.บ.เทคโนโลยีทางการศึกษา 

10 นายวรพจน์ บุษราคมัวด ี - ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
- อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

- บธ.ม.การตลาด 
- บธ.บ.การตลาด 
- บธ.บ.การจัดการทั่วไป 

11 นายวิกรานต์ เผือกมงคล - ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
- อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบรหิารธุรกิจ 

แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 

- บธ.ม.การเงินการธนาคาร 
- บช.บ.บัญช ี

12 นางวิภาวดี  ทูปิยะ - ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
- อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบรหิารธุรกิจ 
แขนงวิชาการตลาด 

- MCom (Marketing) 
- ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

13 ดร.ศักดิ์ชาย นาคนก 
 

- ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์
 

- ปรด.บริหารธุรกิจ 
- ศ.ม.เศรษฐศาสตร ์
- บธ.บ.การเงินการธนาคาร 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง คุณวุฒิ 
14 นางศิริพร จิระชัยประสิทธิ - ผู้ช่วยอธิการบด ี

- อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบัญชี 
- บช.ม.การบัญช ี
- บธ.บ.การบัญช ี

15 นางสาวอาทิมา แป้นธัญญานนท์ - ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
- ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 

- กศ.ม.ธุรกิจศึกษา 
- ค.บ.ธุรกิจศึกษา 

16 นางสาวอาภา  ไสยสมบัต ิ - ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
- อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

- ศ.ม.เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
- วท.บ.บริหารธุรกิจ 

17 นายอุทัย ยะร ี - ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
- ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร ์

- นศ.ม.การโฆษณา 
- พธ.บ.รัฐศาสตร ์
- รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร ์

18 ดร.ไอลดา อรณุศร ี
 

- รองคณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
- อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- ปรด.สารสนเทศศึกษา 
- วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

19 ดร.รตันา  สีด ี - รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย 
- อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

- Ph.D.(Strategic Management) 
- บธ.ม.บริหารธรุกิจ 
- บธ.บ.การตลาด 

 
ตารางท่ี 2 แสดงรายช่ือบุคลากรสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย จ าแนกตามต าแหน่งและคุณวุฒิ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง คุณวุฒิ 
1 นางศิริวรรณ  ค าด ี - ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป - บธ.ม.การจัดการองค์การ 

- บช.บ.การบัญชี 
2 นางสาววรีรตัน์ สัมพัทธ์พงศ ์ - รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรยีนรู้

และบริการวิชาการ 
- อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบรหิารธุรกิจ 

แขนงวิชาการตลาด 

- บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ) 
- บธ.ม.บริหารธรุกิจ 
- บธ.บ.การตลาด 

3 ดร.มนสิชา  อนุกูล - ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป - กจ.ด.(การจัดการธุรกิจ) 
- บธ.ม.บริหารธรุกิจ 
- บธ.บ.บริหารธุรกจิ(การเงิน) 

4 นางสาวธันยธร  ตณิภพ - อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการทั่วไป - บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ) 
- บธ.ม.การจัดการทั่วไป 
- ศศ.บ.การจัดการทั่วไป 

5 นายศิริพงษ์  ฐานมั่น - ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
- อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

- บธ.ม.การจัดการทั่วไป 
- กศ.บ.คณิตศาสตร ์

6 นางสาวพวงเพชร สุขประเสริฐ - อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการทั่วไป - บธ.ม.บริหารธรุกิจ 
- วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์

7 นางสาวอุบล  ไม้พุม่ - อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบรหิารธุรกิจ 
  แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 

- บธ.ม.การเงินการธนาคาร 
- บธ.บ.การเงินการธนาคาร 

8 นายอภิชาติ  การะเวก - อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบัญชี - บธ.ม.การบัญชี 
- บธ.บ.การบัญช ี
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง คุณวุฒิ 
9 นางสาวอัจฉราวรรณ สุขเกิด - ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

- อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์
- ศ.ม.เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
- ศ.บ.เศรษฐศาสตร์พัฒนา 

10 นางสาวชวาลา  ละวาทิน - ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
- ประธานสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  
   แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

- บธ.ม.การบริหารองค์การและการ
จัดการ 

- บธ.บ.การบริหารทั่วไป 
11 ดร.ณัตตยา เอี่ยมคง 

 
- อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ - ปร.ด.นวัตกรรมการเรยีนรู้ทาง

เทคโนโลย ี
- วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- บธ.บ.ระบบสารสนเทศ 

12 นางสาวปวริศา เลิศวิรยิะประสิทธ์ิ - รองคณบดีฝ่ายบริหารและมาตรฐาน
การศึกษา 

- อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการ      
ท่องเที่ยว 

- ศศ.ม.การจดัการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 

- ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
  (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

13 นางสาวชลียา  ยางงาม - ผู้ช่วยคณบดฝี่ายพัฒนาระบบคณุภาพ
การศึกษาและสารสนเทศ 

- อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

- MIT.Web Engineering & Design  
- วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์  

14 นางสาวนิศากร มะลิวลัย ์ - อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการ 
  โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

- บธ.ม.การจัดการโลจิสติกส ์
- ศศ.บ.รัฐศาสตร์ (ลาศึกษาต่อ) 
- ปร.ด. การจดัการโลจสิติกส์และ 
โซ่อุปทาน 

15 นางสาวภารดี  นึกชอบ - อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบัญชี - บช.ม.การบัญช ี
- บช.บ.การบัญชี 

16 นางสาวจุรีรตัน์  หนองหว้า  - ประธานสาขาวิชาการจดัการทอ่งเที่ยว - ศศ.ม.การจดัการโรงแรมและ            
การท่องเที่ยว 

- ศศ.บ.อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
17 นางธันย์นิชา วิโรจน์รุจน ์ - ผู้ช่วยคณดบฝี่ายจดัการศึกษาร่วมกับ

สถานประกอบการ 
- อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

ค้าปลกี 

- บธ.ม.การตลาด 
- นศ.บ.นิเทศศาสตร ์

18 นางสาวอัญชลี เยาวราช - อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ค้าปลกี 

- บธ.ม.การตลาด 
- บธ.บ.การจัดการทั่วไป 
- บธ.ด. บริหารธรุกิจ 

19 นางศรินธร  ไชยรตัน ์ - ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
ค้าปลกี 

- บธ.ม.บริหารธรุกิจ 
- บธ.บ.การตลาด 
- บธ.ด. บริหารธรุกิจ 

20 นางสาวธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม - รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และพันธกิจสมัพันธ์ 

- อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการ     
  โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

- บธ.ม.การจัดการโลจิสติกส ์
- ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 
- ปร.ด. การจดัการโลจสิติกส์และ 

โซ่อุปทาน 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง คุณวุฒิ 
21 นางสาวกิตินันธ์ มากปรางค์  - ผู้ช่วยคณบดฝี่ายสื่อสารภาพลักษณ์

องค์กร 
- อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการ    
  โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

-วศ.ม. (วิศวกรรมโลจสิติกส์และการ
จัดการโซ่อุปทาน) 

-วทบ. (อัญมณีวิทยา)  

22 นางสาวถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย ์ - อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการ     
  โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

-วศ.ม. (วิศวกรรมโลจสิติกส์และการ
จัดการโซ่อุปทาน) 

-วทบ. (เทคโนโลยีการบรรจุ)  
23 นางสาวนิรินธนา บุษปฤกษ ์ -  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการ

บริหารธรุกิจ  
   แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 

-บธ.ม. บริหารธรุกิจ  
-ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

24 นางสาวปริยากร  สว่างศร ี - อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบัญชี - บธ.บ. (การบัญชี) 
- บธ.ม. (การบัญชี) 

25 นายวัชรพล  วงศ์จันทร ์ - อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการ 
โลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

- ทล.บ. (การจัดการการขนส่งสินค้า
ทางอากาศ) 

- บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส ์
26 นางสาวภัทรภร  พุฒพันธ์ - อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบรหิารธุรกิจ 

แขนงวิชาการตลาด 
- บธ.บ. การตลาด 
- บธ.ม. การตลาด 

27 นางสาวธิติรตัน์  วงษ์กาฬสินธุ์ -  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบญัชี - บช.บ การบัญช ี
- บช.ม การบัญชี 

28 นางสาวมัณฑนา  สีเขียว - อาจารย์ประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร ์ - ศล.ม. (การออกแบบ) 
- B.S. (Packaging Technology) 

29 นายพงษ์พิพัฒน์  เสน่ห์ดี - อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการ
ท่องเที่ยว 

- บธ.บ (การท่องเที่ยว) 
- ศศ.บ (การจัดการโรงแรมและ 
  การท่องเที่ยว) 

 
    ตารางท่ี 3 แสดงรายชื่อบุคลากรสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย จ าแนกตามต าแหน่งและคุณวุฒิ  
                 (สระแก้ว) 
ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง คุณวุฒิ 

1 นายรังสรรค์ ลเีบี้ยว - อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
(สระแก้ว) 

-บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)  
-บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)  
-วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)  

2 นางสาวพรรณี พิมพ์โพธิ ์ - อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
(สระแก้ว) 

-บธ.ม. (การบริหารการตลาด) 
-บธ.บ. (การตลาด) 

3 นางสาวกีรฉัตร วันช่วย - อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
(สระแก้ว) 

-บธ.ม. (บริหารธรุกิจ) 
-วท.บ. (เคมี)  

4 นายคณติ เรืองขจร  - อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไป(สระแก้ว) 

-บธ.ม (การจัดการทั่วไป)  
-บธ.บ.(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)  
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ตารางท่ี 4  แสดงรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย จ าแนกตามต าแหน่งและคุณวุฒิ 
ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง คุณวุฒิ 

1 นางพากเพียร ธูปบูชากร ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีหัวหน้าส านักงานคณบด ี - ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 
2 นางปราณี  นายาว เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป - บธ.บ. การบัญชี 
3 นายสุรเสน  กรานโต นักวิชาการโสตทัศนศึกษา - ศศ.บ. นิเทศศาสตร ์
4 นางสาวสุกัญญา  แก่นสมบตั ิ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป - บธ.บ. การบัญชี 
5 นางสาวนิสรา โภควตั นักวิชาการศึกษา - ศศ.บ. การบัญช ี
6 นายพีรวัฒน์ ตันตอ นักวิชาการศึกษา - บธ.บ. การบัญชี 
7 นายชัยวัฒน์  สร้อยเวที เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป - ศศ.บ. สังคมศาสตรเ์พื่อการ 

  พัฒนา 
8 นางสาวณัฐวรรณ  อ้นอุระ นักวิชาการศึกษา - วท.บ. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
9 นายพชรวัฒน์  ศรีนิล นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ - วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
10 นางสาวเพชรกมล  เพชรสุนทร นักวิชาการศึกษา - ศศ.บ. สังคมศาสตรเ์พื่อการ 

  พัฒนา 
 

 

ตารางท่ี 5  แสดงรายชื่อบุคลากร ลูกจ้างชั่วคราว จ าแนกตามต าแหน่งและคุณวุฒิ 
ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ 

1 นายพงศกร วามนตร ี พนักงานขับรถยนต ์ - มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
2 นายสุรยิา  ปัททุม พนักงานขับรถยนต ์ - มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
3 นางสาววรรณี สุทธิวงษ์ เจ้าหน้าท่ีรักษาความสะอาด - ประถมศึกษาปีท่ี 4 
4 นายไพทูล สุขเกษม เจ้าหน้าท่ีรักษาความสะอาด - มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
5 นางสาวสุราลัย โฉมเฉดิ เจ้าหน้าท่ีรักษาความสะอาด - มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
6 นางจงรัก  ภู่ขาว เจ้าหน้าท่ีรักษาความสะอาด - มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
7 นายยาว  สิงห์ด ี คนสวน - ประถมศึกษาปีท่ี 6 
8 นางหนูการ  ฉิมพล ี เจ้าหน้าท่ีรักษาความสะอาด - มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
9 นางกิตติยา  รังกฤษ เจ้าหน้าท่ีรักษาความสะอาด - มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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2. สรุปแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ  2563 
 

ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงานคิด
เป็นร้อยละ 

1. โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์และ
นักวิจัยคณะวิทยาการจัดการ 

อาจารย์ ทุกหลักสูตรมีผลงานเผยแพร่ใน TCI อย่างน้อยหลักสูตร
ละ 1 รายการ 

6 สาขาวิชา ร้อยละ 66.66 

2. โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 
    2.1  โครงการพัฒนาการให้ค าปรึกษาตามหลัก

จิตวิทยาวัยรุ่น (วันท่ี 15 มิถุนายน 2563) 

อาจารย์ และ บุคลากร 
สายสนับสนุน 

จ านวน 50 คน 34 คน ร้อยละ 68 

    2.2  โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 
“อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าเครื่องมือในการท าผลงาน
ทางวิชาการด้วย Microsoft Word และการใช้โปรแกรม 
Photoshop (วันท่ี 22 และ 29 มกราคม 2563) 

อาจารย์ และ บุคลากร 
สายสนับสนุน 

จ านวน 40 คน 40 คน ร้อยละ 100 

    2.3  โครงการ FMS OUTING; TEAM BUILDING 
SEASON 1 (เดือนกันยายน 2563) 

อาจารย์ และ บุคลากร 
สายสนับสนุน 

จ านวน 50 คน   

    2.4  โครงการอิ่มสุข Full Of Happened 
(ครั้งท่ี 1 วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 ครั้งท่ี 2 วันท่ี 16 
มกราคม 2563) 

อาจารย์ และ บุคลากร 
สายสนับสนุน 

ร้อยละ 80 ของจ านวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ท้ังหมด 

63 คน ร้อยละ 94.02 

 
หมายเหตุ : โครงการที่ 2.3 โครงการ FMS OUTING; TEAM BUILDING SEASON 1 เลื่อนโครงการเป็นช่วงเดือนกันยายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด 
               ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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3. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ ของบุคลากร ปีงบประมาณ 2563 
 

ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนอาจารย์/

บุคลากร 
ผลการด าเนินงาน
จ านวนอาจารย์/

บุคลากร 

ผลการด าเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ 

1. โครงการส่งเสริม สนับสนุน ให้อาจารย์และบุคลากรมีความรู้ด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

อาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

สาขาวชิาละ  
2 ราย 

34 ราย ร้อยละ 100 

2. จัดส่งอาจารย์ประจ าไปประชุมวิชาการ ในประเทศ  
    (ท้ังที่หน่วยงานภายในและภายนอกจัดขึ้น) 

อาจารย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
100 

49 ราย ร้อยละ 100 

3. จัดส่งอาจารย์ประจ าไปน าเสนอผลงานวิชาการในประเทศ 
    (ท้ังที่หน่วยงานภายในและภายนอกจัดขึ้น) 

อาจารย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
80 

 24 ราย ร้อยละ 50 

4. จัดส่งบุคลากรสายสนับสนุนไปฝึกอบรมสัมมนาหรือดูงานในประเทศ 
(ท้ังที่หน่วยงานภายในและภายนอกจัดขึ้น) 

บุคลากรสายสนับสนุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
100 

10 ราย ร้อยละ 100 

5. จัดขอทุนมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าและบุคลากรสาย
สนับสนุนไปศึกษาต่อในหรือต่างประเทศ 

อาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

1 ราย 2 ราย ร้อยละ 100 

 
 

 สรุปผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563) มีแผนการด าเนินงานกิจกรรม จ านวน 5 
กิจกรรม ด าเนินการแล้ว 5 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ โดยบรรลุเป้าหมาย จ านวน 4 กิจกรรมจาก 5 กิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว  
คิดเป็นร้อยละ 80  
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รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. โครงการส่งเสริม สนับสนุน ให้อาจารย์และบุคลากรมีความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ จัดโดย 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

1 โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ีประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) ประจ าปีการศึกษา 2562  
(จัดโดยงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ มรภ.วไลยอลงกรณ์) 

งานมาตรฐานและจดัการคณุภาพ  
มรภ.วไลยอลงกรณ ์

12-13 พ.ย. 2562 
(12 คน) 

2 โครงการถ่ายทอดโมเดลการท างานตามเกณฑ์ EdPEx 
(จัดโดยงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ มรภ.วไลยอลงกรณ์)  

งานมาตรฐานและจดัการคณุภาพ  
มรภ.วไลยอลงกรณ ์

18-19 พ.ย. 2562 
(2 คน) 

3 โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ีการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน (IQA) ระดับหลักสตูร 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
(จัดโดยงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ มรภ.วไลยอลงกรณ์) 

งานมาตรฐานและจดัการคณุภาพ  
มรภ.วไลยอลงกรณ ์

29 ม.ค. 2563 
(2 คน) 

4 โครงการสัมมนายกระดับคณุภาพการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน เพื่อขอข้ึนทะเบยีนเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพ (TQR) 
(จัดโดยงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ มรภ.วไลยอลงกรณ์) 

งานมาตรฐานและจดัการคณุภาพ  
มรภ.วไลยอลงกรณ ์

3 มี.ค. 63 
(33 คน) 

 
สรุปผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริม สนับสนุน ให้อาจารย์และบุคลากรมีความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 4  โครงการ ด าเนินการแล้ว จ านวน 4 

โครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 9 สาขาวิชา  คิดเป็นร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ สาขาวิชาละ 2 ราย  
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2. จัดส่งอาจารย์ประจ าไปประชุมวิชาการ ในประเทศ  (ทั้งที่หน่วยงานภายในและภายนอกจัดขึ้น) 
 

ล าดับที่   ว/ด/ป รายการ ผู้รับการฝึกอบรม 
จัดโดยหน่วยงานภายใน 

1 12-13 พ.ย. 62 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ระยะสัญญาของพนักงานมหาวิทยาลัย 
(จัดโดยงานบริหารงานบุคคล มรภ.วไลยอลงกรณ์) 

อ.จุรีรัตน์, อ.พงษ์พิพัฒน์, อ.วัชรพล,  

2 12-13 พ.ย. 62 โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ีประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
(IQA) ประจ าปีการศึกษา 2562  
(จัดโดยงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ มรภ.วไลยอลงกรณ์) 

ผศ.ดร.รตันา, อ.ชลียา 

3 18-19 พ.ย. 62 โครงการถ่ายทอดโมเดลการท างานตามเกณฑ์ EdPEx 
(จัดโดยงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ มรภ.วไลยอลงกรณ์)  

ผศ.อัจฉราวรรณ, อ.ดร.อัญชล ี

4 26 พ.ย. 62 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสุขในองค์กรของหน่วยงาน 
(จัดโดยงานบริหารงานบุคคล มรภ.วไลยอลงกรณ์) 

ผศ.เจษฎา. อ.จุรรีัตน์, อ.ปวริศา, อ.กิตินันธ์ 

5 3 ธ.ค. 62 อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่” ครั้งท่ี 1 
(จัดโดยงานบริหารงานบุคคล มรภ.วไลยอลงกรณ์) 

อ.พงษ์พิพัฒน์ 

6 8 ม.ค. 63 อบรมเชิงปฏิบัติการ “Train the Trainer for Deep Learning” 
(จัดโดยศูนย์พัฒนาอาจารย์และบคุลากรมืออาชีพ มรภ.วไลยอลงกรณ์) 

ผศ.ศิริพงษ์, ผศ.อาภา 

7 15 ม.ค. 63 สัมมนา “ทิศทางมหาวิยาลัยราชภฏัสู่การขับเคลื่อนประเทศ” 
(จัดโดย มรภ.วไลยอลงกรณ์) 

ผศ.รตันา 

8 23 ม.ค. 63 อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเรียนแบบมสี่วนร่วม (Collaborative Learning)” 
(จัดโดยศูนย์พัฒนาอาจารย์และบคุลากรมืออาชีพ มรภ.วไลยอลงกรณ์) 

ผศ.ละเอียด 
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ล าดับที่   ว/ด/ป รายการ ผู้รับการฝึกอบรม 
9 22,29 ม.ค. 63 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ “อบรมเชิงปฏิบตัิการการจดัท าเครื่องมือใน

การท าผลงานทางวิชาการด้วย Microsoft Word และการใช้โปรแกรม Photoshop” 
(จัดโดยคณะวิทยาการจดัการ) 

อ.กิตินันธ์, อ.จุรีรัตน,์ อ.ชลียา, อ.ดร.ณัตตยา, อ.ถิรนันท์,  
อ.ดร.ธันยธร, อ.ดร.ธนิษฐ์นันท์, อ.ธันย์นิชา, อ.ธิติรัตน์,  
อ.ปริยากร, อ.ปวรศิา, อ.ภารดี, อ.ดร.ศรินธร, อ.ศิริวรรณ,  
ผศ.อัจฉราวรรณ, อ.ดร.อัญชลี, ผศ.อุบล, ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์, 
ผศ.ประพันธ์พงษ์, ผศ.ละเอียด, ผศ.วิกรานต์, ผศ.วิภาวดี,  
อ.ดร.ไอลดา, อ.นริินธนา, อ.พวงเพชร, อ.ภัทรภร,  
อ.ดร.มนสิชา, รศ.วรณุี, ผศ.ศิริพงษ์, อ.อภิชาติ,  
 

10 29 ม.ค. 63 โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ีการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
(IQA) ระดับหลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 2562 
(จัดโดยงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ มรภ.วไลยอลงกรณ์) 

อ.ดร.ณัตตยา, อ.พงษ์พิพัฒน์ 

11 19 ก.พ. 63 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนะน าการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์” 
(จัดโดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มรภ.วไลยอลงกรณ์) 

อ.ธิติรัตน์, อ.ภารดี, อ.ดร.มนสิชา, รศ.วรุณ,ี อ.นิรินธนา,  
อ.ภัทรภร 

12 20 ก.พ. 63 อบรมความรู้ในด้านระเบียบกฎหมายและการปฏิบัตริาชการ 
(จัดโดยงานบริหารงานบุคคล มรภ.วไลยอลงกรณ์) 

อ.พงษ์พิพัฒน์, อ.วัชรพล 

13 25 ก.พ. 63 อบรมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อนชวนเพ่ือนสอนแบบ Deep Learning” 
(จัดโดยศูนย์พัฒนาอาจารย์และบคุลากรมืออาชีพ มรภ.วไลยอลงกรณ์) 

ผศ.วิภาวดี, ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์, ผศ.อุบล, ผศ.ละเอียด, 
ผศ.อาภา, ผศ.ศริิพงษ์, อ.ดร.อัญชลี, อ.ดร.ธันยธร,  
อ.ดร.ไอลดา, อ.ศริิวรรณ, อ.ศริิพร 
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ล าดับที่   ว/ด/ป รายการ ผู้รับการฝึกอบรม 
14 26 ก.พ. 63 แลกเปลีย่นเรยีนรู้เกีย่วกับการจดัการความรูด้้านงานวิจัย ประเด็นความรู้เทคนิคการสื่อสาร

เพื่อเก็บข้อมูลในชุมชน (จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ) 
ผศ.กานต์, ผศ.เจษฎา, รศ.ฉันธะ, ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์,  
ผศ.ดร.ภญิญาพัชญ์, ผศ.ประกอบเกียรติ, ผศ.ประพันธ์พงษ์,  
ผศ.ประสิทธ์ิ, ผศ.ดร.รัตนา, ผศ.ละเอียด, ผศ.วรพจน์,  
ผศ.วิกรานต์, ผศ.วภิาวดี, ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย, อ.ศิริพร,  
ผศ.อาทิมา, ผศ.อาภา, ผศ.อุทัย, อ.ดร.ไอลดา, อ.กิตินันธ์,  
อ.จุรีรัตน์, อ.ชลยีา, ผศ.ชวาลา, อ.ดร.ณัตตยา, อ.ถิรนันท์,  
อ.ดร.ธันยธร, อ.ดร.ธนิษฐ์นันท์, อ.ธันย์นิชา, อ.ธิติรัตน์,  
อ.นิรินธนา, อ.ดร.นิศากร, อ.ปริยากร, อ.ปวริศา,  
อ.พงษ์พิพัฒน์, อ.พวงเพชร, อ.ภัทรภร, อ.ภารด,ี  
อ.ดร.มนสิชา, อ.มัณฑนา, อ.ดร.วรีรัตน์, รศ.วรณุี, อ.วัชรพล, 
อ.ศิริวรรณ, อ.อภิชาติ, ผศ.อัจฉราวรรณ, อ.ดร.อัญชล ี

15 28 ก.พ. 63 อบรมเชิงปฏิบัติการ “วิธีการคิดเพื่อก าหนดผลการเรียนรู้ (Design Thinking for Learning 
outcome” (จัดโดยศูนย์พัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ มรภ.วไลยอลงกรณ์) 

ผศ.ดร.ภญิญาพัชญ์, ผศ.วิภาวดี, ผศ.อัจฉราวรรณ,  
ผศ.ละเอียด, อ.ภัทรภร, อ.นิรินธนา, อ.ศิริพร 

16 24-28 ก.พ. 63 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น าด้านการ
บริหารและการเรยีนการสอน ณ Southwest Minnesota State University สหรัฐอเมริกา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(จัดโดย มรภ.วไลยอลงกรณ์) 

ผศ.ดร.รตันา, อ.ดร.ธันยธร 

17 3 มี.ค. 63 โครงการสัมมนายกระดับคณุภาพการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน เพื่อขอขึ้นทะเบียน
เผยแพรห่ลักสูตรทีม่ีคุณภาพ (TQR) 
(จัดโดยงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ มรภ.วไลยอลงกรณ์) 

ผศ.ประพันธ์พงษ,์ ผศ.ประสิทธ์ิ, ผศ.ดร.รัตนา, ผศ.วิกรานต์, 
ผศ.วิภาวดี, ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย, อ.ศริิพร, ผศ.อาทมิา,  
อ.ดร.ไอลดา, อ.จรุีรตัน์, อ.ชลียา, อ.ดร.ธันยธร,  
อ.ดร.ธนิษฐ์นันท์, อ.ธันย์นิชา, อ.ธิติรัตน์, อ.นิรินธนา,  
อ.ดร.นิศากร, อ.ปริยากร, อ.ปวริศา, อ.พงษ์พิพัฒน์,  
อ.พวงเพชร, อ.ภัทรภร, อ.ภารดี, อ.ดร.มนสิชา, อ.มัณฑนา, 
รศ.วรณุี, อ.ดร.ศรินธร, อ.ศริิวรรณ, อ.อภิชาติ, อ.ดร.อัญชล ี
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ล าดับที่   ว/ด/ป รายการ ผู้รับการฝึกอบรม 
18 11 มี.ค. 63 อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเรียนโดยใช้ผู้เรยีนเป็นหลัก (Active Learning)” 

(จัดโดยศูนย์พัฒนาอาจารย์และบคุลากรมืออาชีพ มรภ.วไลยอลงกรณ์) 
ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์, ผศ.อาภา, ผศ.อจัฉราวรรณ, ผศ.ศิริพงษ์,  
อ.ดร.อัญชลี, อ.นริินธนา, อ.ปริยากร, อ.วัชรพล 

จัดโดยหน่วยงานภายนอก 
19 29 พ.ย. 62 สัมมนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาและวิทยากรผูส้อนในการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์และผู้น า

เที่ยว (จัดโดย กรมการท่องเที่ยว) 
ผศ.ประพันธ์พงษ์, อ.ปวริศา, อ.จุรรีัตน ์

20 12 ธ.ค. 62 อบรมเรื่อง หลักเกณฑ์ส าคญัในกระบวนการจัดซื้อ (Fundamental of Purchasing 
Process) (จัดโดย บริษัท อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซลัแตนท์ จ ากดั) 

อ.ดร.นิศากร 

21 28 ม.ค. 63 โครงการอบรมหลักการและประเด็นปัญหาในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
(จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)) 

อ.กิตินันธ์, อ.ธันย์นิชา 

22 29 ม.ค. 63 อบรม การประยุกต์ใช้ Excel ในการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์”  
(จัดโดย กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม)  

อ.ดร.นิศากร 

23 31 ม.ค. 63 อบรม “FOOD TRENDS 2020 เจาะเทรนด์ธุรกิจพิชิต CONSUMER”  
(จัดโดย กรมส่งเสรมิอุตสหกรรม) 

อ.ดร.นิศากร 

24 13-14 ก.พ. 63 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่สอบ” สาขาวิชาชีพ 
โลจสิติกส์ สาขางานจัดการคลังสนิค้า สินค้าคงคลัง และการกระจายสินค้า 
(จัดโดย สถาบันคณุวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

อ.ดร.ธนิษฐ์นันท ์

25 21 ก.พ. 63 อบรมหลักสูตร เจาะลึก INCOTERMs 2020 การเตรยีมเอกสารส่งออก-น าเข้าแบบมืออาชีพ 
(จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่่น) 

อ.ดร.ธนิษฐ์นันท์, อ.ถิรนันท์ 

26 24-25 ก.พ. 63 โครงการอบรม WORK SHOP เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจยัให้ได้ทุน 
(จัดโดย ส านักวิจัยและพัฒนา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์) 

อ.ถิรนันท์, อ.พวงเพชร 

27 25, 27 ก.พ. 63 อบรมโครงการ Research Zone (2020) : Phase 152  
(จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)) 

ผศ.ประกอบเกียรต ิ

28 26 ก.พ. 63 โครงการอบรม “การเขียน Concept Paper (CP) งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community 
Based Research : CBR)” (จัดโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก) 

ผศ.ดร.ภญิญาพัชญ์, ผศ.ละเอียด 
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ล าดับที่   ว/ด/ป รายการ ผู้รับการฝึกอบรม 
29 27-28 ก.พ. 63 THAILAND ZOCIAL AWARDS 2020 

(จัดโดย บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จ ากัด) 
ผศ.อาทิมา 

30 12 มี.ค. 63 อบรม “Smart Factory Solution For SMEs 4.0” 
(จัดโดย กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม) 

อ.ดร.นิศากร 

 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนโครงการ/กิจกรรม จัดส่งอาจารย์ประจ าไปประชุมวิชาการ ในประเทศ (ทั้งที่หน่วยงานภายในและภายนอกจัดขึ้น) อาจารย์ที่เข้า

ร่วมประชุมวิชาการในประเทศ จ านวน  49  ราย คิดเป็นร้อยละ  100 ของค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 100  
 
 

2. จัดส่งอาจารย์ประจ าไปน าเสนอผลงานวิชาการในประเทศ (ทั้งที่หน่วยงานภายในและภายนอกจัดขึ้น) 
 

ล าดับที่ ว/ด/ป รายการ ผู้น าเสนอ 
1 3-4 ธ.ค. 62 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามา

ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร  
น าเสนอในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

อ.ปวริศา 

2 3-4 ธ.ค. 62 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการจดัการด้านการคมนาคมเพื่อสนับสนุน
ด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
น าเสนอในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

อ.จุรีรัตน ์

3 3-4 ธ.ค. 62 แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประชาชนไทยในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร 
น าเสนอในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

อ.ปวริศา 
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ล าดับที่ ว/ด/ป รายการ ผู้น าเสนอ 
*4 12 มี.ค. 63 การปรับปรุงกระบวนการสั่งซื้อและควบคุมสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา บริษัทผลิต

เครื่องใช้ไฟฟ้า  
น าเสนอในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

อ.กิตินันธ ์

*5 12 มี.ค. 63 ผลกระทบของแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีต่อความส าเร็จของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
น าเสนอในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

อ.ธิติรัตน ์

6 20 มี.ค. 63 ทักษะทางวิชาชีพบัญชีท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชี 
กรณีศึกษา นักบัญชีในเขตกรุเทพและปรมิณฑล 
น าเสนอในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง 

อ.ธิติรัตน ์

7 20 มี.ค. 63 ทักษะวิชาชีพต่อความส าเรจ็ในการปฏิบัติงานของนักบัญช ี
น าเสนอในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง 

อ.ศิริพร 

8 20 มี.ค. 63 การศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารฝ่ายบญัชีต่อการบริหารจัดการตามหลัก
วงจรคุณภาพ (PDCA) กรณีศึกษาเขตอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
น าเสนอในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง 

อ.ภารด ี

9 20 มี.ค. 63 ความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพการท างานของผู้ท าบัญชี
ในส านักงานบัญชี เขตกรุงเทพมหานคร 
น าเสนอในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง 

อ.ภารด ี

10 20 มี.ค. 63 การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมและผลตอบแทนการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ 
กรณีศึกษาต าบลวังกระโจม อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
น าเสนอในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง 

อ.ภารด ี

11 20 มี.ค. 63 การศึกษาต้นทุนฐานกิจกรรม เสื้อเย็บมือภไูท กรณศีึกษาสินค้า OTOP  
บ้านเหล่าใหญ่ ต าบลเหล่าใหญ่ อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์
น าเสนอในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง 

อ.ภารด ี
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ล าดับที่ ว/ด/ป รายการ ผู้น าเสนอ 
12 20 มี.ค. 63 อิทธิพลของระบบปฏิบัติการ Machine Learning ต่อความส าเร็จ ในการปฏิบัติงาน

ของนักบัญช ี
น าเสนอในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง 

อ.ภารด ี

13 20 มี.ค. 63 ความพร้อมของส านักงานบัญชีต่อการส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ E-Filing  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
น าเสนอในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง 

อ.ภารด ี

14 27 มี.ค. 63 มุมมองของผู้บริหารส านักงานบญัชีคุณภาพต่อคณุภาพการให้บริการ  
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
น าเสนอในมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  

อ.ภารด ี

15 27 มี.ค. 63 มุมมองของผู้บริหารสายงานบัญชตี่อทักษะทางวิชาชีพท่ีส่งผลต่อคณุภาพการจัดท า
รายงานทางการเงิน 
น าเสนอในมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

อ.ภารด ี

16 27 มี.ค. 63 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของผู้ท าบัญชีในส านักงานบัญชี 
เขตพื้นท่ีจังหวัดปทุมธาน ี
น าเสนอในมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

อ.ธิติรัตน ์

17 27 มี.ค. 63 การเลือกประกอบวิชาชีพในสายอาชีพบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยประยุกต์ใช้กระบวนการคิดเชิงล าดับชั้น 
(ANALYTIC HIERARCHY PROCESS : AHP)  
น าเสนอในมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

อ.ธิติรัตน ์

18 27 มี.ค. 63 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชี ในส านักงานบัญชี 
จังหวัดปทุมธาน ี
น าเสนอในมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

อ.ธิริรัตน ์
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ล าดับที่ ว/ด/ป รายการ ผู้น าเสนอ 
19 27 มี.ค. 63 การศึกษาระบบควบคุมภายในที่มตี่อผลการด าเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรม

จังหวัดสระบุร ี
น าเสนอในมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

อ.ธิติรัตน ์

20 28 มี.ค. 63 สมรรถนะการท างานท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานการเงินและบัญชี : 
กรณีศึกษา ในหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตปรมิณฑล 
น าเสนอในวิทยาลยันครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

อ.ภารด ี

21 28 มี.ค. 63 การศึกษาศักยภาพในการปฏิบตัิงานทางการบัญชีของผู้ท าบัญชีท่ีมผีลต่อ
ประสิทธิภาพการท างาน ในเขตนคิมและในเขตประกอบการอุตสาหกรรม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
น าเสนอในวิทยาลยันครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

อ.ปริยากร 

22 28 มี.ค. 63 คุณลักษณะสารสนเทศทางการบญัชีท่ีดีที่มีผลต่อการวางแผนการด าเนินงานของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร 
น าเสนอในวิทยาลยันครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

อ.ธิติรัตน ์

23 1 พ.ค. 63 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าผ่านทางออนไลน์ของกลุ่มวัยรุ่นในเขต
จังหวัดปทุมธาน ี
น าเสนอในวิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ 

อ.ดร.ธันยธร 

24 1 พ.ค. 63 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมบริการวีดีโอสตรมีมิ่งเน็ตฟลกิซ์ ของผู้บริโภค
ในจังหวัดปทุมธานี 
น าเสนอในวิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ 

อ.ศิริวรรณ 

25 1 พ.ค. 63 ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการร้านกาแฟในมหาวิทยาลยัราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ จังหวัดปทุมธานี 
น าเสนอในวิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ มรภ.วไลยอลงกรณ ์

อ.ศิริวรรณ 
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ล าดับที่ ว/ด/ป รายการ ผู้น าเสนอ 
26 1 พ.ค. 63 ศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปรญิญาตรี ในมหาวิทยาลยั 

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
น าเสนอในวิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ 

อ.ดร.มนสิชา 

27 1 พ.ค. 63 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถสองแถวสาธารณะสายบางปะอิน-
นวนคร 
น าเสนอในวิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ 

อ.ดร.มนสิชา 

28 1 พ.ค. 63 ศึกษาพฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกเช่าหอพักของนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
น าเสนอในวิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ 

อ.ดร.มนสิชา 

29 1 พ.ค. 63 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารเดีย่วของนักศึกษามหาวิทยาลยั 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
น าเสนอในวิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ 

ผศ.วรพจน ์

30 1 พ.ค. 63 ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งใจท่ีจะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาหลักสตูรบริหารธุรกจิ 
ในจังหวัดปทุมธานี 
น าเสนอในวิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ 

ผศ.ดร.รตันา 

31 1 พ.ค. 63 คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย กรณศีึกษาสถานีหัวล าโพง จงัหวัดกรุงเทพมหานคร 
น าเสนอในวิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ 

อ.พวงเพชร 

32 1 พ.ค. 63 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเทสโก้โลตัส สาขานวนคร 
น าเสนอในวิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ 

อ.ศิริวรรณ 

33 1 พ.ค. 63 ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของรถตู้สาธารณะในสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร 
กรุงเทพมหานคร (จตุจักร) 
น าเสนอในวิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ 

อ.พวงเพชร 
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ล าดับที่ ว/ด/ป รายการ ผู้น าเสนอ 
34 1 พ.ค. 63 พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองของผู้บริโภคในตลาดโรงเกลือ จังหวัดปทุมธานี 

น าเสนอในวิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ 
อ.ศิริวรรณ 

35 1 พ.ค. 63 ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพในเทศบาลต าบลหนองแค  
อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุร ี
น าเสนอในวิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ 

อ.ศิริวรรณ 

36 1 พ.ค. 63 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคชาไข่มุก (โนบิชา) ในจังหวัดปทุมธาน ี
น าเสนอในวิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ 

ผศ.ศิริพงษ ์

37 1 พ.ค. 63 ศึกษาพฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธาน ี
น าเสนอในวิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ 

อ.พวงเพชร 

38 1 พ.ค. 63 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผูป้กครองในการส่งบุตรหลานเข้าศกึษาต่อ 
ระดับประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี 
น าเสนอในวิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ 

อ.พวงเพชร 

39 1 พ.ค. 63 ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในศูนย์การคา้แหง่หนึ่งในเขต 
คลองหลวง 
น าเสนอในวิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ 

อ.ดร.มนสิชา 

40 1 พ.ค. 63 ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้ห้องน้ า มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ์
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
น าเสนอในวิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ 

อ.พวงเพชร 

41 1 พ.ค. 63 การพัฒนาการ์ตูนแอนเิมช่ันในรูปแบบสต๊อปโมชัน เรื่อง ผลกระทบของอาหาร 
เหลือท้ิง 
น าเสนอในวิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ 

อ.ดร.ณัตตยา 

42 1 พ.ค. 63 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : ผลติภณัฑ์โอทอป และการ
ท่องเที่ยวเกษตรนวัตวิถี จังหวัดปทุมธานี 
น าเสนอในวิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ 

อ.ดร.ณัตตยา 
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ล าดับที่ ว/ด/ป รายการ ผู้น าเสนอ 
43 1 พ.ค. 63 กลยุทธ์การตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านกาแฟอาริกาโตะ ของผู้บรโิภค

ในกรุงเทพมหานคร 
น าเสนอในวิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ 

อ.ธันย์นิชา, อ.ดร.อัญชล ี
  

44 1 พ.ค. 63 การสื่อสารการตลาดที่มผีลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซื้อสินค้าในรา้นสะดวกซื้อ  
7-eleven ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
น าเสนอในวิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ 

อ.ดร.ศรินธร, อ.ดร.อัญชล ี

45 1 พ.ค. 63 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟ 
น าเสนอในวิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ 

ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย 

46 1 พ.ค. 63 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจร้านหมูกระทะ  
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
น าเสนอในวิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ 

รศ.วรณุ ี

*47 1 พ.ค. 63 แนวทางการพัฒนาผลิตภณัฑ์และช่องทางการตลาดในชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท 
กรณีศึกษา ข้าวเกรียบเหด็และขนมเปี๊ยะฟักข้าว 
น าเสนอในวิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ 

ผศ.ศิริพงษ ์

*48 1 พ.ค. 63 ความต้องการรูปแบบการท่องเที่ยวของเพศทางเลือก ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
น าเสนอในวิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ 

อ.จุรีรัตน ์

*49 1 พ.ค. 63 การจัดการของชุมชนภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของ
ชุมชนหมู่ที่ 2 ต าบลเมืองไผ่ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
น าเสนอในวิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ 

อ.ปริยากร, อ.วัชรพล, อ.ดร.ธนิษฐ์นันท์ 

50 22 พ.ค. 63 การลดความผิดพลาดในการรับสนิค้าด้วยมาตรฐานการท างาน กรณีศึกษา : บริษัท 
LUMEMTUM จ ากัด 
น าเสนอใน มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 

อ.กิตินันธ ์
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ล าดับที่ ว/ด/ป รายการ ผู้น าเสนอ 
51 22 พ.ค. 63 การปรับปรุงการจัดเก็บสินคา้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกสินคา้ กรณีศึกษา บริษัท 

DHL SUPPLY CHAIN Ltd. 
น าเสนอใน มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 

อ.วัชรพล 

52 22 พ.ค. 63 การพยากรณ์ความต้องการสินคา้เพือวางแผนการผลิตและลดต้นทุน กรณีศึกษา 
บริษัท เอเอ จ ากัด 
น าเสนอใน มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 

อ.วัชรพล 

53 22 พ.ค. 63 การปรับปรุงวิธีการจัดเก็บคล ังสินค้าไม้ไผ่ กรณีศึกษา บริษัท BAMBOO จ ากัด 
น าเสนอใน มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 

อ.กิตินันธ ์

54 22 พ.ค. 63 การปรับปรุงขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารส าหรับใบตรวจรับสารเคมี และใบ COA ของ
บริษัท ABC จ ากัด 
น าเสนอใน มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 

อ.ถิรนันท ์

55 22 พ.ค. 63 การลดขั้นตอนการปดิใบงานช่างของพนักงานธุรการ ฝ่ายซ่อมบริการ กรณีศึกษา 
บริษัท เจนบรรเจิด จ ากดั 
น าเสนอใน มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 

อ.ดร.นิศากร 

56 22 พ.ค. 63 การปรับปรุงกระบวนการการท างานของทีมจัดสินค้า แผนกคลังสินค้าและจดัส่ง 
กรณีศึกษา บริษัท KKK จ ากัด 
น าเสนอใน มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 

อ.ดร.นิศากร 

57 22 พ.ค. 63 การลดขั้นตอนน าข้อมูลจัดซื้อเข้าระบบปฏิบตัิการออราเคลิ โดยการประยุกต์ใช้ 
กูเกิลสเปรดชีต กรณศีึกษาแผนกวตัถุดิบ บริษัท เอบีซี จ ากัด 
น าเสนอใน มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 

อ.ดร.นิศากร 

 
สรุปผลโครงการจัดส่งอาจารย์ประจ าไปน าเสนอผลงานวิชาการในประเทศ (ทั้งที่หน่วยงานภายในและภายนอกจัดขึ้น) อาจารย์ที่ไปน าเสนอผลงานวิชาการ 

ในประเทศ จ านวน  24  ราย คิดเป็นร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 80 ของจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
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4. จัดส่งบุคลากรสายสนับสนุนไปฝึกอบรมสัมมนาหรือดูงานในประเทศ (ทั้งที่หน่วยงานภายในและภายนอกจัดขึ้น) 
 
ล าดับที่ ว/ด/ป รายการ ผู้รับการฝึกอบรม 

จัดโดยหน่วยงานภายใน 

1 12-13 พ.ย. 62 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ระยะสัญญาของพนักงาน
มหาวิทยาลยั (จัดโดยงานบริหารงานบุคคล มรภ.วไลยอลงกรณ์) 

นายชัยวัฒน์ 

2 12-13 พ.ย. 62 โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ีประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน (IQA) ประจ าปีการศึกษา 2562  
(จัดโดยงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ มรภ.วไลยอลงกรณ์) 

นางพากเพียร, นางปราณี, น.ส.สกุัญญา, น.ส.นิสรา, นายพีรวัฒน์, 
นายสุรเสน, น.ส.ณัฐวรรณ, นายชัยวัฒน์, นายพชรวัฒน์,  
น.ส.เพชรกมล 

3 26 พ.ย. 62 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสุขในองค์กรของหน่วยงาน 
(จัดโดยงานบริหารงานบุคคล มรภ.วไลยอลงกรณ์) 

นายชัยวัฒน์ 

4 15 ม.ค. 63 สัมมนา “ทิศทางมหาวิยาลัยราชภฏัสู่การขับเคลื่อนประเทศ” 
(จัดโดย มรภ.วไลยอลงกรณ์) 

นางพากเพียร 

5 22,29 ม.ค. 63 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ “อบรมเชิงปฏิบตัิการการจดัท า
เครื่องมือในการท าผลงานทางวิชาการด้วย Microsoft Word และการใช้โปรแกรม 
Photoshop” 
(จัดโดยคณะวิทยาการจดัการ) 

นายชัยวัฒน์, น.ส.ณัฐวรรณ, น.ส.นิสรา, นางปราณี,  
นางพากเพียร, นายพีรวัฒน์, น.ส.สุกัญญา, นายสรุเสน,  
นายพชรวัฒน์, น.ส.เพชรกมล 

6 5-6 ก.พ. 63 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to research)” นายสุรเสน 

7 26 ก.พ. 63 แลกเปลีย่นเรยีนรู้เกีย่วกับการจดัการความรูด้้านงานวิจัย ประเด็นความรู้เทคนิคการ
สื่อสารเพื่อเก็บข้อมูลในชุมชน (จดัโดยคณะวิทยาการจดัการ) 

นายชัยวัฒน์, น.ส.ณัฐวรรณ, น.ส.นิสรา, นางปราณี,  
นางพากเพียร, นายพีรวัฒน์, น.ส.สุกัญญา, นายสรุเสน,  
นายพชรวัฒน์, น.ส.เพชรกมล 
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ล าดับที่ ว/ด/ป รายการ ผู้รับการฝึกอบรม 
8 3 มี.ค. 63 โครงการสัมมนายกระดับคณุภาพการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน เพื่อขอขึ้น

ทะเบียนเผยแพร่หลักสตูรที่มคีุณภาพ (TQR) 
(จัดโดยงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ มรภ.วไลยอลงกรณ์) 

น.ส.เพชรกมล 

จัดโดยหน่วยงานภายนอก 

9 19 พ.ย. 63 อบรม Newtek NDI and eSport Production (การ Streaming สัญญาณภาพ 
Hight Quality บนระบบ Network Device Interface (NDI) ส าหรับงาน Live 
Production) 
(จัดโดย ศูนย์ศิลปะภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลยักรุงเทพ (CCDA – 
Center for Cinematic and Digital Arts)) 

นายสุรเสน 

 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนโครงการ/กิจกรรม จัดส่งบุคลากรสายสนับสนุนไปฝึกอบรมสัมมนาหรือดูงานในประเทศ (ทั้งที่หน่วยงานภายในและภายนอกจัด
ขึ้น) มีแผนการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ จ านวน 10 ราย (โดยไม่นับซ้ า) มีบุคลากรสายสนับสนุนไปฝึกอบรมสัมมนาหรือดูงานในประเทศ จ านวน 10 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 100  

 
5. จัดขอทุนมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าและบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาต่อในหรือต่างประเทศ 
 
ล าดับที่ ระดับในการศึกษาต่อ จ านวน(คน) ศึกษาต่อในสาขาวิชา มหาวิทยาลัยท่ีศึกษา ชื่อ-สกุล 

1 ระดับปริญญาเอก 1 การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยพะเยา ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย 
2 ระดับปริญญาเอก 1 การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยพะเยา ผศ.ประพันธ์พงษ์  ชิณพงษ์ 

 
โครงการจัดขอทุนมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าและบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาต่อในหรือต่างประเทศ  จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 100         

ของค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  1 ราย
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จากโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนดังกล่าวข้างต้น  นับได้ว่าแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท าให้คณะสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพ่ือปรับปรุงวานแผนการ
พัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้ข้อมูลที่ปรากฏ และพบว่ามีข้อบกพร่อง อาทิ 
การสนับสนุนให้บุคลากรลาศึกษาต่อ จ านวนการเพ่ิมขึ้นของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และส่งผลถึง
การสร้างความต้องการที่จะพัฒนาตนเองตามสมรรถนะที่ร่วมกันของคณะเพ่ือการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ  

ในส่วนของผลการด าเนินงานที่ส่งผลให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองจากการที่ 
คณะวิทยาการจัดการสนับสนุนการพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าและสร้างเสริมในส่วนของการ
พัฒนาตนเองโดยก าหนดให้มีการจัดแผนพัฒนาตนเอง จะส่งผลให้สร้างแรงบันดาลใจในการสร้าง
เสริมสิ่งแวดล้อมที่ดีในการท างาน และมีทัศนคติที่ดีต่อการท างานอีกด้วย 
 
3. ข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการน าโครงการ/กิจกรรมไปใช้ ช่วยให้แผนด าเนินไปได้ 
 ข้อมูลและโอกาสที่ช่วยให้แผนงานด าเนินไปได้ ได้แก่ 

1) ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ซึ่งรับผิดชอบด้านการก าหนดแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร และด าเนินโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ .  2563 และคณะกรรมการทบทวนและจัดท าแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจั ดการ  
ซึ่งรับผิดชอบด้านการสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนินงาน 

2) ด้านเวลาการด าเนินงานของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการด าเนินงานตามปีงบประมาณ เริ่มเดือนตุลาคม 2562  ถึงเดือน
มิถุนายน 2563 ผลการประเมินแผนในครั้งนี้จะท าให้ได้ข้อมูลความก้าวหน้าและปัญหาไปปรับใช้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป 

3) ด้านงบประมาณ คณะวิทยาการจัดการได้จัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรตามแผนจึงไม่ประสบ
ปัญหาใดๆ ในด้านงบประมาณ 

4) อาคารสถานที่ คณะวิทยาการจัดการมีสถานที่ที่สามารถจัดประชุม อบรมสัมมนา 
สามารถรองรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

5) อุปกรณ์เครื่องมือ มีการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการด าเนินการด้านต่างๆ เช่น 
คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ระบบเครือข่ายไร้สาย รวมถึงการก าหนดแบบฟอร์มที่เหมาะสม
มาใช้ในการประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรม เป็นต้น 
 
4. ขั้นตอนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

เป็นการประเมินเพ่ือวัดและแปลผลความส าเร็จ รวมทั้งแสดงความคิดเห็นต่อความส าเร็จของ
โครงการ ทั้งในขณะที่โครงการก าลังด าเนินอยู่และเมื่อได้เสร็จสิ้นลง  เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง
ผลงานที่เกิดขึ้นกับเกณฑ์หรือมาตรฐานหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นไว้  โดยอาศัยรายงานจากการ
ประเมินสภาวะแวดล้อม ปัจจัย และกระบวนการร่วมด้วย 
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จากการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่ามกีารด าเนินงานสรุปได้ดังนี้ 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 
2. มีการวิเคราะห์องค์กร มีระบบและกลไกในการด าเนินการพัฒนารูปแบบสมรรถนะ 

ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร 
3. มีการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือคุณภาพในการประเมินความต้องการจ าเป็นเพ่ือให้ได้มา

ซึ่งสมรรถนะตามต าแหน่งงานของบุคลากร เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

4. มีการด าเนินการจัดท าเอกสารที่รวบรวมขีดสมรรถนะทุกกลุ่มเพ่ือใช้เป็นคู่มือในการ
ประเมินและวางแผนการพัฒนา 

5. มีการด าเนินการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการน าเอาสมรรถนะมาใช้ เพ่ือ
พัฒนาบุคลากร ตลอดจนเลือกใช้วิธีการและกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้บุคลากร  
ทุกกลุ่มงานมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมให้มากท่ีสุด 

6. มีการด าเนินการให้มีระบบและกลไกเพ่ือประยุกต์ใช้สมรรถนะในกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

7. มีการด าเนินการรณรงค์และพัฒนาบุคลากรให้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม และมี
วัฒนธรรมการเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 

8. มีการด าเนินการก าหนดมาตรการแผนงาน/งบประมาณบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือรองรับ
ภารกิจขององค์กรในอนาคต 

9. มีการด าเนินการสนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลได้อย่างถูกต้องและทันสมัย 

10. มีการด าเนินการจัดท าระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานตามแนวสมรรถนะ โดยการ
วางแผนด้านผลงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

11. มีการด าเนินการส่งเสริมและสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการท างาน ให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

12. มีการด าเนินการจัดท าระบบก ากับ ติดตามการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพ่ือให้ได้
มาตรฐานด้วยความโปร่งใส และเป็นรูปธรรม 

13. มีการด าเนินการก าหนดการฝึกอบรม โครงการ/กิจรรมการพัฒนาที่สอดคล้องกับระดับ
สมรรถนะ 

14. มีการด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
15. มีการด าเนินการสนับสนุนให้เกิดการสร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรระหว่างหน่วยงาน

ให้เป็นทีมงานที่มีคุณภาพ 
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5. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
 คณะวิทยาการจัดการมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลการด าเนินดังต่อไปนี้ 
 แผนการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร มีโครงการทั้งหมด 5 โครงการ ด าเนินงานไปแล้ว 4 
โครงการ มีผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 3 โครงการ และมีโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
1 โครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ดังนั้น ความส าเร็จของแผน 
คิดเป็นร้อยละ 60 

แผนการส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ ของบุคลากร มีโครงการทั้งหมด 5 
โครงการ ด าเนินงานไปแล้ว 5 โครงการ มีผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 4 โครงการ 
ดังนั้นความส าเร็จของแผนคิดเป็นร้อยและ 80  

จากการรายประเมินผลความส าเร็จของแผนแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร  
สายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้างต้น สามารถรายงานรายละเอียดได้ดังนี้ 

คณะวิทยาการจัดการพบว่าอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัยด ารงต าแหน่งทางวิชาการเพียงร้อยละ 
16.66 ดังนั้น เพื่อให้เป็นการกระตุ้นให้อาจารย์ได้รับต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น คณะจึงมีการชี้แจงเงื่อนไข
การต่อสัญญาจ้างของอาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งก าหนดให้การเข้าสู่ ระยะที่ 3 ของสัญญาจ้าง 
อาจารย์จึงต้องมีต าแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก  
ในปีการศึกษา 2561 มีอาจารย์ยื่นขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 
9 ราย ส าหรับข้าราชการมีอาจารย์ที่ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 1 ราย และระดับรองศาสตราจารย์จ านวน 1 ราย  และในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้ยื่นขอรับการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการอยู่ในระหว่างการแก้ไข ปรับปรุงผลงานทางวิ ชาการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมิน และอยู่ระหว่างการประเมินผลงานทางวิชาการ  ในปีเดียวกันคณะมีอาจารย์ที่ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอก จ านวน 4 ราย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนให้อาจารย์นอกเวลาราชการ 
คณะจึงมีอาจารย์ข้าราชการที่ลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการ จ านวน 2 ราย  ซึ่งในปีการศึกษา 2562  
คณะวิทยาการจัดการได้ส่งเสริมประสนับสนุนให้อาจารย์มีผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่โดยจัดโครงการพัฒนา
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ “อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าเครื่องมือในการท าผลงานทางวิชาการด้วย 
Microsoft Word และ  การ ใช้ โ ป รแกรม  Photoshop”  ในวั นที่  22  และ  29  มกราคม  2563  
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ MS 209 คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีอาจารย์มีผลงานวิชาการและงานวิจัย 
ไปน าเสนอและเผยแพร่ จ านวน 24 ราย และมีผลงานตีพิมพ์ใน TCI ฐาน 1-2 จ านวน 14 ราย  

ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการได้สนับสนุนให้เข้ารับการอบรม 
ในสายงานของตนเองที่มหาวิทยาลัยก าหนด และคณะได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 
“อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าเครื่องมือในการท าผลงานทางวิชาการด้วย Microsoft Word และ การใช้
โปรแกรม Photoshop” ในวันที่ 22 และ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ MS 209  
คณะวิทยาการจัดการ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะความรู้ ความเข้าใจหลักการออกแบบและการใช้งาน 
Photoshop มาพัฒนาการปฏิบัติงานประจ าได้ และส่งเสริมให้มีการพัฒนาการใช้เคร่ืองมือในการท าผลงาน
ทางวิชาการด้วย Microsoft Word พัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อเตรียมพร้อมในการท าผลงานส าหรับการ
ต่อสัญญาจ้าง และการประเมินแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับช านาญการ ซึ่งมีพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนได้ ผ่านการอบรม 
การวิเคราะห์ค่างานจากงานประจ าที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นและได้รับการอนุมัติได้รับต าแหน่งที่จะด าเนินการ
ประเมินบุคคลและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ จ านวน 5 ราย  ปัจจุบันทั้ง 5 ราย อยู่ระหว่างท าผลงานเพื่อรับการ
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ประเมินและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการ
เป็นระดับช านาญการ 
 
6. การปรับปรุงแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

จากผลการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร  
สายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ด้านแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร มีโครงการทั้งหมด 5 โครงการ มี 1 โครงการที่มี
ผลการประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด คือ โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์และ
นักวิจัยคณะวิทยาการจัดการ ค่าเป้าหมายคือทุกหลักสูตรมีผลงานเผยแพร่ใน TCI อย่างน้อยหลักสูตรละ 1 
รายการ  แต่ผลการด าเนินงานจริงมี 6 หลักสูตร จากทั้งหมด 9 หลักสูตร ซึ่งการด าเนินงานในปีถัดไป 
คณะยังสนับสนุนให้อาจารย์มีผลงานเผยแพร่ใน TCI ให้มากข้ึน และครบทุกหลักสูตร  

ด้านแผนการส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ ของบุคลากร มีโครงการทั้งหมด 
5 โครงการ มี 1 โครงการที่มีผลการประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด คือ จัดส่งอาจารย์ประจ าไป
น าเสนอผลงานวิชาการในประเทศ(ทั้งที่หน่วยงานภายในและภายนอกจัดขึ้น) ค่าเป้าหมายคืออาจารย์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนอาจารย์ทั้งหมด แต่ผลการด าเนินงานจริงมี 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 50  
ซึ่งเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมามีจ านวน อาจารย์เพิ่มขึ้น 3 ราย  และในปีถัดไปคณะยังสนับสนุนงบประมาณ 
และส่งเสริมให้อาจารย์ไปน าเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น 

จากการรายงานผลการด าเนินงานของแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร  
สายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบริหาร พัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 
สายสนับสนุน มีข้อเสนอแนะเพื่อก าหนดแผนการด าเนินงานในปีถัดไป(5.2.6(1)) ดังนี้ 

1. สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ได้ไปน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยใน TCI 
ให้ครบทุกหลักสูตรและเป็นอาจารย์ที่ไม่ใช่กลุ่มเดิม 

2. ควรมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 
3. ควรมีระบบการก ากับติดตาม การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ การศึกษาในระดับปริญญา

เอก ให้เป็นไปตามแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง 

 


