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คำนำ
แผนบริ ห ารและแผนพัฒ นาบุ คลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พิบูล สงคราม
ประจาปีงบประมาณ 2560-2564 ได้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาบุคลากรของคณะ
และมหาวิทยาลัย โดยยึดตามแนวทางของสานักงาน ก.พ. ที่เน้นแนวทางพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายผู้สอน
และสายสนับสนุน โดยใช้กระบวนการการจัดการความรู้เพื่ อให้ได้มาซึ่งความต้องการจาเป็นของพนักงานทั้ง
2 สาย และนาความต้องการจาเป็นดังกล่าวมาจัดทาแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป
คณะวิ ทยาการจั ด การ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ พิ บูล สงคราม มี ความคาดหวั งให้ แ ผนบริ ห ารและ
แผนพัฒนาบุคลากรฉบับนี้เป็นเครื่องมือสาหรับการบูรณาการที่สอดคล้องกับจุดเน้นและทิศทางการพัฒนา
คณะ และมหาวิทยาลัย สามารถตอบสนองเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ตลอดจนตอบสนองการพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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ส่วนที่ 1
บทนำ
หลักกำรและเหตุผล
คณะวิทยาการจัดการมุ่งการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติห น้ าที่ ให้ ส อดคล้องกับ พันธกิจ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของคณะ ในการนี้คณะจึงได้กาหนด
อั ตรากาลั งของบุ คลากรในปั จ จุ บั น และทั้งที่ต้ องการในอนาคต เพื่อ ใช้ในการวางแผนความต้องการด้า น
บุ ค ลากรของคณะและมหาวิ ท ยาลั ย รวมถึ ง ก าหนดอั ต ราก าลั ง ที่ ต้ อ งการเพื่ อ การปฏิ บั ติ ง านตามแผน
ยุทธศาสตร์ และการพัฒนางานประจาประมาณ 5 ปีข้างหน้า เพื่อให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่
สถาบันการศึกษากาหนด สามารถนาความรู้ที่ได้รับการพัฒนามาเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของแต่ละคน อีก
ทั้งยังเป็นการส่งเสริมเรื่องขวัญกาลังใจแก่บุคลากร โดยนาแนวคิดระบบสมรรถนะ (competency system)
มาเป็นเครื่ องมือแปลงกลยุทธ์ของคณะไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล เพื่อสามารถบ่งชี้ความสาเร็จ
ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงานตามแผน
คณะวิทยาการจัดการจึง ตระหนักถึงความสาคัญของการมีแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวม
เพื่อใช้เป็ น แนวทางในการพัฒ นาบุ คลากร โดยมุ่งการพัฒ นาสมรรถนะหลั กของบุ คลากร เพื่อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของทิศทางการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital) อย่างชัดเจน สาหรับใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนิ น งานการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ รวมถึ ง มี ก ารจั ด การความรู้ ใ นคณะ ฯ ที่ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและมีความก้าวหน้ าตามลักษณะงาน ตามสาขาวิชาชีพ และ
ตามสมรรถนะ (Competencies) อย่ า งเหมาะสม มีคุ ณสมบั ติค วามรู้ ทัก ษะ และพฤติ กรรมในการ
ปฏิบัติงานที่สนับสนุนการดาเนินงานของคณะให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของคณะ ฯ และแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
วัตถุประสงค์
1. บริหารจัดการกรอบอัตรากาลังของบุคลากรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และมีความเหมาะสมกับภาระงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านความรู้ งานวิจัยตาแหน่งวิชาการ และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน
3. เป็นเครื่องมือในการพิจารณาควบคุม กากับ และจัดสรรอัตรากาลังให้หน่วยงานต่างๆ
ภายในคณะ ฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์คณะ ฯ
4. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสาหรับการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรในด้านการศึกษาต่อ ด้าน
การเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นทัง้ สายวิชาการและสายสนับสนุน ด้านการวิจัย การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน เป็นต้น

3

เป้ำหมำยกำรบริหำรงำนด้ำนบุคลำกรของคณะ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นหน่วยงานจัดการศึกษา วิจัย
และบริ การวิชาการ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล จึงได้กาหนดเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากรของคณะ
วิทยาการจัดการไว้ ดังนี้
1. อาจารย์ประจาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับการ
พัฒนาโดยวิธีการศึกษาต่อ และส่งเสริมให้ทาผลงานทางวิชาการที่สูงขึ้น
2. สนั บสนุน ส่งเสริ มการศึกษาวิจัย มุ่งสร้างผู้นาทางการวิจัยภายใต้ความร่วมมือกับ
สถาบันทั้งภายในและภายนอก โดยจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการส่งเสริมให้อาจารย์ได้ทางานวิจัยอย่าง
ทั่วถึง และให้นาไปสู่การตีพิมพ์ในวารสาร
3. ส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาโดยวิธีการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และการ
จั ด ท าคู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง าน (Standard operating procedure) ปี ง บประมาณละไม่ น้ อ ยกว่ า 50% ของ
บุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาการจัดการ
4. เป็ น คณะที่ ให้ ความส าคัญทางด้ านประกัน คุณภาพการศึกษาโดยดาเนินการประกั น
คุณภาพของทุกหน่ว ยงานอย่ างต่อเนื่ อง และกาหนดมาตรฐานในการประกันคุณภาพให้ เป็น ภารกิจของ
บุคลากรทุกคนของคณะ
5. เป็นคณะที่มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการพัฒนาด้านกายภาพ เพื่อรองรับการจัดการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพ และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยการจัดการครุภัณฑ์สานักงานและ
การศึกษา เพื่อทดแทนของเดิมที่ชารุดหรือล้าสมัย
ขั้นตอนกำรจัดทำแผนบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกร
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
2. ศึกษาวิเคราะห์สภาพความต้องการ ปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลของคณะ
3. ศึกษานโยบายและทิศทางการพัฒนาบุคลากรของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
4. นาข้อมูลผลการวิเคราะห์กรอบอัตรากาลัง ผลการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของคณะ
แผนผลิตบัณฑิต และความต้องการบุคลากร จานวนอัตราเกษียณ เป็นต้น มาร่วมวิเคราะห์เพื่อจัดทาแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง เชื่อมโยงกับนโยบายและเป้าหมายของคณะ
5. คณะกรรมการจัดทาแผนฯ พิจารณาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และนาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะพิจารณาเห็นชอบ
กำรนำแผนบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกรสู่กำรปฏิบัติ
1. การน าแผนสู่ ก ารปฏิ บั ติ ระดั บ นโยบาย ก าหนดให้ ค ณบดี แ ละรองคณบดี เป็ น
คณะกรรมการในการบริหาร ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของคณะ ฯ เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับกรอบอัตรากาลัง การส่งเสริมและการพัฒนาบุคลากรของคณะ ฯ พิจารณากาหนดนโยบายเสนอ
ความเห็นก่อนเสนอคณะกรรมการมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
2. การขับ เคลื่ อนแผนบริห ารและพัฒ นาบุคลากร : ระดับคณะ มีการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ ดูแลรับผิดชอบแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมในการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรใน
ภาพรวมเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยให้มีการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติระดับคณะ ผลักดันให้นโยบาย
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การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อให้ดาเนินการจัดทาโครงการ /
กิจกรรมเกิดผลเป็นรูปธรรม และการมีส่วนร่วมในการโครงการ / กิจกรรมที่คณะ ฯ ดาเนินการในภาพรวม
3. การติ ด ตามประเมิ น ผล : มี ก ารประเมิ น ผลตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนบริ ห ารและ
แผนพัฒนาบุคลากรตามที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ยังให้หน่วยงานนาแผนบริหารคณะ ฯ ที่จะส่งผลให้เกิดการบริหาร
จัดการด้านบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงาน และมีการประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร เพื่อนาผลการประเมินมาทบทวนและปรับปรุงแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือพิจารณาควบคุม กากับและจัดสรรอัตรากาลังให้หน่วยงานต่างๆ ในคณะ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์คณะ
3. เพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูล ในการพัฒนาวิชาการ เสริมสร้างคุณภาพบัณฑิต ให้มีมาตรฐานตาม
คุณวุฒิอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐำนคณะวิทยำกำรจัดกำร
ประวัติควำมเป็นมำ
ในปี พ.ศ.2527 เป็นปีแรกของการจัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการในขณะนั้น มีอาจารย์ที่ย้ายมา
จากคณะวิชาครุศาสตร์ คณะวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะวิชาวิทยาศาสตร์จานวนทั้งสิ้น 6 คน
ซึ่งส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จนกระทั่งปี พ.ศ.2529 มีจานวนอาจารย์เพิ่มขึ้น
โดยการรับโอนจากหน่วยงานอื่น และจากการสอบบรรจุอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาตรงกับ หลักสูตรรายวิชาที่
คณะวิชาเปิดสอน และหลังจากนั้นเป็นต้นมาได้มีการรับอาจารย์ ที่จบตรงเพิ่มขึ้นตามลาดับจนถึงในปัจจุบัน
พ.ศ.2559 คณะมีจานวนอาจารย์ทั้งสิ้น จานวน 67 คน (สิ้นสุดเดือนตุลาคม 2559)
ในช่วงแรกของการจัดตั้งคณะ ระหว่าง พ.ศ. 2527 – 2533 คณะไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ อาจารย์ทุกคนต้องช่วยกันทาหน้าที่เกี่ยวงานธุรการควบคู่กับการจัดกิจกรรมของนักศึกษา และการ
จัดการเรียนการสอน ส่วนงานธุรการส่วนกลาง คือฝ่ายธุรการของวิทยาลัยครู ในขณะนั้นได้จัดบริการใน
เรื่องงานธุรการให้ทุก ๆ หน่ วยงานจนถึงปี พ.ศ.2534 ส่วนกลางได้จัดสรรเจ้าหน้าที่ให้มาประจาคณะวิชา
วิทยาการจัดการ จานวน 1 คน เพื่อปฏิบัติงานด้านการพิมพ์เอกสารและงานสานักงานอื่น ๆ และหลังจาก
นั้นคณะได้มีจานวนเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นตามลาดับ และปัจจุบัน คณะมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ในคณะจานวน
ทั้งสิ้น 14 คน
ปรัชญำ (Philosophy)
คณะวิทยาการจัดการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นคณะวิทยาการจัดการต้นแบบที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณค่าสู่ท้องถิ่น พร้อมก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติโดยจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (Work-integrated Learning)
2. จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
3. บริหารจัดการคณะตามหลักธรรมาภิบาล
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หลักสูตรสำขำวิชำที่เปิดสอนของคณะวิทยำกำรจัดกำร
คณะวิทยาการจั ดการมีห ลั กสู ต รที่เปิดสอนทั้งหมด จานวน 10 หลั กสู ตรสาขาวิช า โดยเป็ น
หลักสูตรในระดับปริญญาตรี จานวน 9 หลักสูตร หลักสูตรในระดับปริญญาโท จานวน 1 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย 5 หลักสูตรสาขาวิชา ได้แก่
1. สาขาวิชาการจัดการ
2. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3. สาขาวิชาการตลาด
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
หลักสูตรศิลปศาสตร์ 2 หลักสูตรสาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หลักสูตรบัญชี 1 หลักสูตรสาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ 1 หลักสูตรสาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 1 หลักสูตรสาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาการจัดการประยุกต์
สาหรับข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มีรายละเอียดดังตารางที่ 1 และ
ตารางที่ 2 ต่อไปนี้

7

ตำรำงที่ 1 ข้อมูลของบุคลากรสายวิชาการจาแนกตามวุฒิการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการ

ดาดูเคล
ใจอารีย์
มะปะวงศ์
อาสนะนนท์
หินเธาว์
วงศ์แสงเทียน
ชัยสมตระกูล
เอี่ยมสอาด
ซื่อประดิษฐ์กุล
โพธิ์หิรัญ
ทุนอินทร์
จาลองราษฎร์
ศิวะแพทย์
พงษ์เดช
วงศ์วัฒนา
เส็งพานิช
คล้ายแก้ว
ศรีสุพรรณ
เพชรสุข
สหัสเตโช
สืบบุญ
ยาวิละ

การท่องเที่ยวและการโรงแรม
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การบัญชี
นิเทศศาสตร์
การจัดการ
การบัญชี
นิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
การจัดการประยุกต์
การจัดการ
การตลาด
นิเทศศาสตร์
การจัดการประยุกต์
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
การจัดการประยุกต์
การจัดการ
การจัดการ
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
การจัดการประยุกต์

































































































ประจาตามสัญญา
























พ.มหาวิทยาลัย

ประเภทบุคลำกร

พ.ราชการ

6-9 เดือน

เดือน
<6

ลาศึกษา

ปฏิบัติงาน

ไปมาช่วยราชการ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท



ระยะเวลำ
กำรดำเนินกำร

ข้าราชการ

อาจารย์เกชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรภัทร
อาจารย์ ดร.จีรพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทรา
อาจารย์ ดร.ลาเนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลิกา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วจิ ิตรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริกาญจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมะทินนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงกล
อาจารย์วุฒิชัย
อาจารย์อรนุช
อาจารย์ ดร.ลัสดา

สถำนะ
กำรปฏิบัตงิ ำน

12 เดือน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

วุฒิ
กำรศึกษำ

ปริญญาเอก

หลักสูตรสำขำวิชำ

รองศาสตราจารย์

ชื่อ-สกุล

อาจารย์

ลำดับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง
ทำงวิชำกำร
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

อาจารย์ ดร.อรุณี
อาจารย์นฤมล
อาจารย์ปรัชญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิขรินทร์
อาจารย์สุธีรา
อาจารย์ ดร.อรวรรณ
อาจารย์ปิยธิดา
อาจารย์พิณรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญาพร
อาจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์
อาจารย์ ดร.รัตนา
อาจารย์กมลทิพย์
อาจารย์ผณินทร
อาจารย์ ดร.วนัชพร
อาจารย์รัชฎาภรณ์
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์
อาจารย์ ดร.ณภัทร
อาจารย์ภัทรสิริ
อาจารย์ศุภศิว์
อาจารย์พัชญ์ธนัน
อาจารย์อรรธพร
อาจารย์อรรถพล
อาจารย์เอกรงค์
อาจารย์ยรรยงวรกร

นุสิทธิ์
พิษณุวรานนท์
โพธิหัง
คงสง
วิไลกุล
ไพโรจนวุฒิพงศ์
เปี่ยมงาม
นุชโพธิ์
ประครองใจ
พุทธิวิศิษฎ์
สิทธิอ่วม
เดชะปรากรม
เสือแพร
จันทรักษา
พัฒนะ
วุฒิศรีเสถียรกุล
วุฒธะพันธ์
ทิพย์ธนมณี
สุวรรณเกษร
ศิริกิจเสถียร
เลิศอร่ามแสง
จรจันทร์
ปั้นพงษ์
ทองแย้ม

การจัดการประยุกต์
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
นิเทศศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
การบัญชี
การจัดการ
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นิเทศศาสตร์
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
การบัญชี
การจัดการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การบัญชี
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
นิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์
































































































































ประจาตามสัญญา

พ.มหาวิทยาลัย

พ.ราชการ

ประเภทบุคลำกร

ข้าราชการ

12 เดือน

6-9 เดือน

เดือน

ระยะเวลำ
กำรดำเนินกำร

<6

ลาศึกษา

ปฏิบัติงาน

ไปมาช่วยราชการ

สถำนะ
กำรปฏิบัตงิ ำน

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

วุฒิ
กำรศึกษำ

ปริญญาเอก

สังกัดสำขำวิชำ

รองศาสตราจารย์

ชื่อ-สกุล

อาจารย์

ลำดับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง
ทำงวิชำกำร
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47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์
อาจารย์นภาภรณ์
อาจารย์มณีจันทร์
อาจารย์ ดร.ดนชนก
อาจารย์ขวัญชัย
อาจารย์ณัทฐาพร
อาจารย์ ดร.พัสกร
อาจารย์ดาวเด่น
อาจารย์ธนพร
อาจารย์บุญลดา
อาจารย์จิระภา
อาจารย์พีรภัทร
อาจารย์ชลธิชา
อาจารย์พลอยพัชร
อาจารย์คู่ขวัญ
อาจารย์ปรีชาพล
อาจารย์ปุณฑริกา
อาจารย์ ดร.ประสิทธิชยั
อาจารย์ธนพร
อาจารย์สุธาสินี
อาจารย์ชมพูนุท
อาจารย์ ดร.ธเนศ
อาจารย์ศศินิภา
อาจารย์ณพัชรพรรณ

ไชยเยชน์
ขลุ่ยนาค
มาสูตร
เบื้อน้อย
วัชรสุนทรกิจ
ภู่ระหงษ์
ลี้วิศิษฎ์พัฒนา
สัญญโภชน์
บัวรอด
คุณาเวชกิจ
จันทร์บัว
สงวนศิลป์
อยู่พว่ ง
ก้อนบาง
แสงศิริ
บุญส่ง
สุนทรวร
นรากรณ์
รังสิกรรพุม
อรุณ
นรินทรางกูล ณ อยุธยา
อุ่นปรีชาวนิชย์
ศรีกัลยานิวาท
กี่อย่างรุ่งเรือง

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
การตลาด
การบัญชี
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การบัญชี
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
การบัญชี
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
การตลาด
การบัญชี
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นิเทศศาสตร์
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
การตลาด
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
การบัญชี












































































































ประจาตามสัญญา

พ.มหาวิทยาลัย

พ.ราชการ

ประเภทบุคลำกร

ข้าราชการ

12 เดือน

6-9 เดือน

เดือน

ระยะเวลำ
กำรดำเนินกำร

<6

ลาศึกษา

ปฏิบัติงาน

ไปมาช่วยราชการ

สถำนะ
กำรปฏิบัตงิ ำน

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

วุฒิ
กำรศึกษำ

ปริญญาเอก

สังกัดสำขำวิชำ

รองศาสตราจารย์

ชื่อ-สกุล

อาจารย์

ลำดับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง
ทำงวิชำกำร
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71
72
73

อาจารย์ ดร.ศุภนารี
อาจารย์ชาคินัย
อาจารย์รพีพงศ์

พิรส
หมีเทศ
อินต๊ะสืบ

การบัญชี
การบัญชี
การท่องเที่ยวและการโรงแรม

















(ปีงบประมาณ 2559-2560)

ประจาตามสัญญา

พ.มหาวิทยาลัย

พ.ราชการ

ประเภทบุคลำกร

ข้าราชการ

12 เดือน

6-9 เดือน

เดือน

ระยะเวลำ
กำรดำเนินกำร

<6

ลาศึกษา

ปฏิบัติงาน

ไปมาช่วยราชการ

สถำนะ
กำรปฏิบัตงิ ำน

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

วุฒิ
กำรศึกษำ

ปริญญาเอก

สังกัดสำขำวิชำ

รองศาสตราจารย์

ชื่อ-สกุล

อาจารย์

ลำดับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่ง
ทำงวิชำกำร
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ตำรำงที่ 2 ข้อมูลของบุคลากรสายสนับสนุนจาแนกตามตาแหน่งและประเภทบุคลากร

ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ - สกุล
นางมาริน
นางสาวสุรยี ์พร
นางสาวภคินี
นางสาวกมลรัตน์
ว่าที่ ร.ต.หญิงวราภรณ์
นางสาวหนึ่งฤทัย
นางสาวณัฐกานต์
นางสาวหรรษา
นางสาวจารุวรรณ
นายจิราวุฒิ
นายศิรินทร์
นายชัยวัช
นางสาวจิราภรณ์
นายปรัชญา
นายนัทธพงค์

ตำแหน่ง
จันทรวงค์
แก้วหล่อ
ดิบทิพย์
บุญอาจ
จันทะศร
ล้อมผล
ขุนทองนุ่ม
สันติวิไลลักษณ์
เพ็ญจีน
มุขเพชร
ทิมจันทร์
วงศ์สวรรค์
มีแท่ง
คาเส็ง
ภู่คง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานขับรถ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ประเภทบุคลำกร
(ข้ำรำชกำร/พนักงำนมหำวิทยำลัย/
พนักงำนรำชกำร/ลูกจ้ำงประจำ/
พนักงำนประจำตำมสัญญำ)
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา
เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา
เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา
พนักงานประจาตามสัญญา
พนักงานมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา
เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา

(ปีงบประมาณ 2559-2560)
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ส่วนที่ 3
ผลกำรวิเครำะห์อัตรำกำลัง
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอัตรากาลังในอนาคตของคณะวิทยาการจัดการเพื่อแก้ ปัญหา
ความขาดแคลนบุคลากรและความต้องการกาลังคนในด้านต่างๆ สาหรับภารกิจหลักของคณะฯ ได้นาข้อมูล
ต่างๆ มาใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารอัตรากาลัง รวมถึงประกอบการวางแผนอัตรากาลังในอนาคตให้
สอดคล้องกับภารกิจ ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย จึงได้จัดทารายงานการวิเคราะห์ อัตรากาลั งระยะ 5 ปี
(ปีงบประมาณพ.ศ.2560-2564) สายวิชาการและสายสนับสนุนไว้ ดังนี้
สถำนกำรณ์บุคลำกรในปัจจุบัน
ในปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการ มีบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 2 ประเภท คือ
1. บุคลากรสายวิชาการ หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานสอนและวิจัยเป็นหลัก อาทิ ตาแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
2. บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มีตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ตำรำงที่ 3 จานวนบุคลากร คณะวิทยาการจัดการแบ่งตามประเภทบุคลากร
ประเภท
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
พนักงานราชการ
อาจารย์ประจาตามสัญญา
เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา
ลูกจ้างประจาตามสัญญา
รวม

จำนวน

รวม

ชำย

หญิง

4
15
0
0
6
5
1
31

13
23
8
1
12

17
38
8
1
18

1

6

2
60

3
91
(ปีงบประมาณ 2560)
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1. บุคลำกรสำยวิชำกำร
คณะวิทยาการจัดการมีอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด 73 คน โดยเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
และอาจารย์ประจาตามสัญญา ตามรายละเอียดดังนี้
ตำรำงที่ 4 จานวนบุคลากรสายวิชาการประจาคณะวิทยาการจัดการจาแนกตามวุฒิการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการ
ป.ตรี
-

วุฒิกำรศึกษำ
ป.โท
ป.เอก
53
20

รวม
73

ตำแหน่งทำงวิชำกำร
ผศ.
รศ.
รวม
18
1
73
(ปีงบประมาณ 2560)

อ.
54

ตำรำงที่ 5 จานวนบุคลากรสายวิชาการจาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก

3
1
1
2
3
3
2
3
18

ปริญญาโท

1
1

ปริญญาตรี

-

คุณวุฒิ

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาการจัดการประยุกต์
รวม

รองศาสตราจารย์

หลักสูตรสำขำวิชำ

ศาสตราจารย์

ตำแหน่งทำงวิชำกำร

6
7
2
4
4
1
5
4
2
7
6
1
8
5
3
6
6
2
3
5
1
5
7
2
8
9
1
2
5
54
49
24
(ปีงบประมาณ 2560)
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2. บุคลำกรสำยสนับสนุน
คณะวิทยาการจัดการมีจานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 15 คน โดยเป็นพนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา รายละเอียดดังนี้
ตำรำงที่ 6 จานวนบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จาแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา

-

ปริญญาโท

5

ปริญญาตรี

1

รวม
6

รวม

ต่ากว่าปริญญาตรี

2

ปริญญาโท

6

รวม
8

ปริญญาตรี

0

เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา

ต่ากว่าปริญญาตรี

-

ปริญญาโท

ปริญญาโท

1

รวม
1

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

-

พนักงานมหาวิทยาลัย

ต่ากว่าปริญญาตรี

ต่ากว่าปริญญาตรี

พนักงานราชการ

1

12

2

รวม
15

(ปีงบประมาณ 2560)
สาหรับข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์อัตรากาลังในอนาคตของคณะ ยังประกอบด้วยข้อมูล
บุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ และบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ ดังตารางที่ 7 – 9
ตำรำงที่ 7 จานวนอาจารย์ประจาคณะวิทยาการจัดการที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564
จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ปี 2560
ป.
ตรี
-

ป.
โท
-

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ป. รวม ป. ป. ป. รวม ป. ป. ป. รวม ป. ป. ป. รวม ป. ป. ป. รวม
เอก
ตรี โท เอก
ตรี โท เอก
ตรี โท เอก
ตรี โท เอก
- 1
1
1 1 - 1
1
- 3 3
- 1
1

(ปีงบประมาณ 2560)
ตำรำงที่ 8 จานวนอาจารย์ประจาคณะวิทยาการจัดการ ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564
จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

อจ. ผศ. รศ. รวม อจ. ผศ. รศ. รวม อจ.
1

-

-

1

-

1

-

1

-

ปี 2563

ปี 2564

ผศ. รศ. รวม อจ. ผศ. รศ. รวม อจ. ผศ. รศ. รวม
1
1
3
3
1
1 - -

(ปีงบประมาณ 2560)
หมำยเหตุ : รำยชื่อผู้เกษียณ (ประจำปีงบประมำณ)
- 2560 ได้แก่ อาจารย์ ดร.ลาเนา เอี่ยมสะอาด
- 2561 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลกร อาสนะนนท์
- 2562 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา วงศ์แสงเทียน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตรา ทุนอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สิริกาญจน์ ศิวะแพทย์
- 2563 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรภัทร ใจอารีย์
- 2564 ได้แก่ รองศาสตราจารย์สุวารีย์ วงศ์วัฒนา
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ตำรำงที่ 9 จานวนอาจารย์ประจาคณะวิทยาการจัดการ ที่ลาศึกษาต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาแนก
ตามประเภทและหลักสูตรสาขาวิชา
สำขำวิชำ

ข้ำรำชกำร

ประเภท
พนักงำน
มหำวิทยำลัย

อำจำรย์
ประจำตำมสัญญำ

รวม

ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ

การตลาด
การจัดการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การบัญชี
นิเทศศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
การจัดการประยุกต์
รวม

-

-

1
2
1
4

1
2
1
2
6

1
1
2

1
1
1
3

2
1
2
3
2
2
3
15

สรุปศักยภำพด้ำนบุคลำกร
จานวนบุคลากรสายวิชาการจาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา ทั้งหมด 73 คน
มีอาจารย์ที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 18 คน และอาจารย์ 54 คน เมื่อ
พิจารณาคุณวุฒิอาจารย์คุณวุฒิปริญญาโท 49 คน และปริญญาเอก 24 คน ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 เป็นต้นไป คณะ ฯ จึงมีแผนส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มสูงขึ้น และมี
แผนส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพิ่มมากขึ้น
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หลักเกณฑ์กำรคิดภำระงำน
คณะวิท ยาการจั ดการดาเนิ น การสอดคล้ อ งกับ มหาวิ ท ยาลั ย โดยนาข้ อ มูล จากแหล่ งต่ า ง ๆ มา
วิเคราะห์การดาเนินการด้านการพัฒนาอาจารย์และวางแผนความต้องการกาลังคนของแต่ละคณะ จากการ
ประมาณจานวนอาจารย์ผู้สอนในแต่ละหลักสูตรตามสัดส่วนของนักศึกษา (FTES) : อาจารย์ ตามเกณฑ์ สกอ.
กาหนดดังนี้
กลุ่มสำขำ
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ
3. วิศวกรรมศาสตร์
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
5. เกษตร ป่าไม้และประมง
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บั ญชี การจัดการ
การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์
7. นิติศาสตร์
8. ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
10. สังคมศาสตร์ / มนุษยศาสตร์

สัดส่วนจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์
ประจำ
8:1
20:1
20:1
8:1
20:1
25:1
50:1
30:1
8:1
25:1

นอกจากนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ ก าหนดภาระงานสอนอาจารย์ เพื่ อ เป็ น แนวทางการก าหนดกรอบ
อัตรากาลังควบคู่ไปด้วย คือ กาหนดให้อาจารย์ต้องมีภาระงานไม่น้อยกว่า 35 หน่วยชั่วโมงต่อสัปดาห์ต่อ
ภาคการศึกษาปกติ โดยมีภาระงานสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 ของภาระงานทั้งหมด ส่วนภาระงานที่เหลือ
มหาวิทยาลัยพิจารณากาหนดสัดส่วนของภาระงานด้านอื่น ๆ เช่น การวิจัย การบริการวิชาการ เป็นต้น
กำรวำงแผนอัตรำกำลัง
ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทาแผนการสรรหาและพัฒนาอาจารย์ระยะกลาง เพื่อให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2551 – 2565) คณะวิทยาการ
จัดการได้นาแผนการสรรหาและพัฒนาอาจารย์ระยะกลางของมหาวิทยาลัยดังกล่าวมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูล
พื้นฐานด้านบุคคล และข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ได้แก่
1) แบบสอบถามความต้องการด้านการเรียนการสอนและด้านอื่นๆ
2) แผนพัฒนาอาจารย์รายบุคคล
3) วุฒิและสาขาที่เปิดอยู่ในปัจจุบันและหลักสูตรที่จะเปิดในอนาคต
4) สัดส่วนอาจารย์เกษียณแต่ละสาขาวิชา
5) ความคิดเห็นและปัญหาของอาจารย์ที่รวบรวมได้จากการจัดการประชุมสัมมนา

17

แผนบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกร
ตามเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาการจัดการมุ่งการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ทั้งนีจ้ ากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เช่น การประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ ของคณะร่ วมกับแผนการสรรหาและพัฒ นาอาจารย์ระยะกลางของมหาวิทยาลั ย ราชภัฏพิบูล
สงคราม พบว่าในส่วนของการบริหารงานบุคคลสิ่งที่จาเป็นต้องเร่งดาเนินการคือ การกาหนดกรอบอัตรากาลัง
รองรั บในแต่ละหน่ว ยงาน การเพิ่มตาแหน่งทางวิชาการ และการเพิ่มคุณวุฒิให้ อยู่ในระดับมาตรฐานของ
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา การพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพที่จาเป็นในการปฏิบั ติงานของบุคลากร
ในแต่ละตาแหน่งงาน รวมถึงการส่งเสริมขวัญและกาลังใจให้แก่บุคลากร
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทาแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การวิเคราะห์ข้อมูลด้านบุคลากรพบว่า จานวนบุคลากรยัง
ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการให้เป็นไปตามพันธกิจต่างๆ ของคณะ เนื่องจากนโยบายการจากัดอัตรากาลัง
ทาให้ขาดแคลนบุคลากร แต่ภาระงานเพิ่ มมากขึ้น อย่างไรก็ตามคณะได้ดาเนินการขอจัดสรรอัตรากาลังเพิ่ม
โดยมีข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ประกอบการวางแผนประมาณการกรอบอัตรากาลังสายวิชาการและสายสนับสนุน
ดังนี้
ตำรำงที่ 10 จานวนนักศึกษา จาแนกตามหลักสูตรและชั้นปี
หลักสูตรสำขำวิชำ
การจัดการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การบัญชี
เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
นิเทศศาสตร์
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
รวมทั้งสิ้น

ชั้นปี 1
4 ปี เทียบโอน
190
23
96
26
110
30
109
96
108
113
28
153
57
12
863
288

ชั้นปี 2
4 ปี เทียบโอน
135
53
144
17
133
21
114
60
108
89
40
164
60
898
240

ชั้นปี 3
4 ปี เทียบโอน
133
87
123
16
131
19
114
102
52
50
39
132
45
769
274

ชั้นปี 4
รวม
4 ปี เทียบโอน
132
54
807
130
5
557
131
18
593
101
92
788
54
64
638
37
144
98
547
50
212
12
733
233
4,298
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กรำฟแสดงจำนวนนักศึกษำภำค ปกติ

แผนภูมิแสดงจานวนนักศึกษาภาคปกติ
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
นิเทศศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การตลาด
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการ
0

100
ชั้นปี 1

200

300
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400
ชั้นปี 3

500
ชั้นปี 4

600

700

800

900
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จำนวนนักศึกษำภำค กศ.ป.ป. ปีกำรศึกษำ 2559
สำขำวิชำ
การจัดการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การบัญชี
นิเทศศาสตร์
การจัดการประยุกต์
รวมทั้งสิ้น

ชั้นปี 1
ชั้นปี 2
ชั้นปี 3
ชั้นปี 4
4ปี เทียบโอน 4ปี เทียบโอน 4ปี เทียบโอน 4ปี เทียบโอน
62
64
75
72
116
92
119
138
22
19
21
27
20
31
44
44
24
48
47
41
56
68
42
89
45
68
80
86
62
25
27
29
7
14
12
9
169
221
207
229
269
220
261
269

รวม
738
62
190
436
296
81
42
1,845

กรำฟแสดงจำนวนนักศึกษำภำค กศ.ป.ป.

แผนภูมิแสดงจานวนนักศึกษา ภาค กศ.ป.ป.
การจัดการประยุกต์(บัณฑิตศึกษา)
นิเทศศาสตร์
การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การตลาด
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการ
0
ชั้นปี 1

100 200 300 400 500 600 700 800
ชั้นปี 2

ชั้นปี 3

ชั้นปี 4
(นักศึกษาภาคปกติ: ข้อมูลปี 2560)
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กำรกำหนดแผนพัฒนำบุคลำกร
1. ส่งเสริมเรียนต่อระดับปริญญาเอก (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ต่ออาจารย์ประจา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
– 2564)
2. การพัฒนากรอบอัตรากาลัง เพื่อเพิ่มจานวนบุคลากรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการจัดการศึกษา
(มีอัตรากาลังเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปีงบประมาณ หรือมีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ตรงตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรละ 5 คน ในปีงบประมาณพ.ศ. 2560 – 2564)
3. ส่งเสริมการจัดทาผลงานวิชาการ (ผู้ดารงตาแหน่ง ผศ. – รศ. + ศ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ต่อ
อาจารย์ประจาในปีงบประมาณพ.ศ. 2560 – 2564)
4. อาจารย์ประจาเข้าร่วมอบรม / สัมมนา จัดโดย มหาวิทยาลัย / หน่วยงานภายนอก (ร้อยละ 80 ต่อ
บุคลากรทั้งหมด)
ตำรำงที่ 11 แผนประมาณการกรอบอัตรากาลังสายวิชาการ ปีงบประมาณ 2560 – 2564
สำขำวิชำ

บุคลำกรที่ บุคลำกร ขำด-/
พึงมี*
ปัจจุบัน เกิน+
รวม
รวม
18
5
-13
24
9
-15
16
6
-10

อัตรำกำลัง
ตำแหน่งเพิ่มใหม่
เพิ่ม**
รวม
2560 2561 2562 2563 2564
13
1
1
15
1
1
1
10
1
1
1

การตลาด
การจัดการ
การจัดการทรัพยากร
มนุษย์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
25
7
-18
18
1
1
1
การบัญชี
14
10
-4
4
1
1
1
นิเทศศาสตร์
12
9
-3
3
1
1
1
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
5
6
+1
1
การท่องเที่ยวและการ
6
8
+2
โรงแรม
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
5
8
+3
การจัดการประยุกต์
5
5
รวม
130
73
-57
63
1
3
6
5
หมำยเหตุ: 1. เนื่องจากการจากัดกรอบอัตรากาลังของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย ทาให้การคานวณบุคลากรที่
พึงมี* คานวณจากจานวนนักศึกษาปี 2558-2559 ในแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา ตามสัดส่วนนักศึกษาเต็มเวลา
ต่ออาจารย์ประจา
2. อัตรากาลังเพิ่ม** อัตรากาลังเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 หรือมีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ตรง
ตามมาตรฐานหลักสูตรละ 5 คน พิจารณาร่วมกับอัตราเกษียณและลาศึกษาต่อเต็มเวลา โดยจะพิจารณาจาก
อัตราทดแทนเกษียณอายุราชการก่อน

1
1
1
6
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ตำรำงที่ 12 แผนประมาณการเพิ่มขึ้นของผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ประจาปีงบประมาณพ.ศ.
2561 – 2564
ผู้สำเร็จกำรศึกษำ
บุคลากรสาย
วิชาการ

2561
7

ปีงบประมำณ
2562
2563
7
8

หมำยเหตุ
2564
8

ส่งเสริมเรียนต่อระดับ
ปริ ญญาเอก ไม่ น้ อย
กว่ า ร้ อ ยละ 10 ต่ อ
อาจารย์ประจา

ตำรำงที่ 13 แผนประมาณการเพิ่มขึ้นของผู้ได้รับตาแหน่งทางวิชาการ ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2561 –
2564
ผู้ได้รับตำแหน่งทำง
วิชำกำร
บุคลากรสายวิชาการ
(จากจานวนบุคลากร
สายวิชาการรวม)

2561
20

ปีงบประมำณ
2562
2563
21
22

หมำยเหตุ
2564
23

ผู้ดารงตาแหน่ง ผศ.
– รศ. + ศ. ไม่ น้ อ ย
กว่าร้อยละ 25 ต่อ
อาจารย์ประจา

ตำรำงที่ 14 แผนประมาณการกรอบอัตรากาลังสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2561 – 2564
ตำแหน่งงำน

บุคลำกร
ที่พึงมี*

บุคลำกร
ปัจจุบัน
รวม
1
10
1
1

ขำด-/
เกิน+
รวม
-14
-9
-2

อัตรำ
กำลัง
เพิ่ม
รวม
3
1
2

ตำแหน่งเพิ่มใหม่
2560
-

2561
-

2562 2563 2564
1
1
1
1
1
1

หัวหน้าสานักงานคณบดี
1
งานบริหารทั่วไป
21
งานบริการการศึกษา
10
งานบริการงานวิจัยและ
2
บริการวิชาการ
งานกิจการนักศึกษาและ
2
2
-2
2
1
1
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
รวม
36
15**
-11
8
4
2
หมายเหตุ: 1. บุคลากรที่พึงมี* เป็นข้อมูลจากโครงสร้างอัตรากาลัง/ ตาแหน่งงานในสานักงานคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2. **บุคลากรปัจจุบันรวมตามข้อมูลข้างต้น ไม่นับรวมตาแหน่งช่างเครื่องยนต์ จานวน 1 ตาแหน่ง
3. เนื่องจากการจากัดกรอบอัตรากาลังของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย การคานวณอัตรากาลังเพิ่มจึง
เป็นการเลื่อนการขอตาแหน่งใหม่ออกไปก่อน

2
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แผนกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร
ตัวชี้วัดกำรดำเนินงำน
ผู้รับผิดชอบ
2560-2564
1. การจัดทากรอบอัตรากาลัง
มีอัตรากาลังเพิ่มขึ้น
มีอัตรากาลังเพิ่มขึ้น
ผู้บริหาร
บุคลากรสายวิชาการ
อย่างน้อย ร้อยละ 10 อย่างน้อย ร้อยละ 10
ต่อปีการศึกษา
ต่อปีการศึกษา
2. การจัดทาแผนพัฒนาตนเอง
บุคลากรมีแผนพัฒนา บุคลากรมีแผนพัฒนา
บุคลากรทุกคน
สาหรับบุคลากรทุกคน
ตนเองครบทุกคนอย่าง ตนเองครบทุกคนอย่าง
น้อยร้อยละ 90
น้อยร้อยละ 90
3. ส่งเสริมการจัดทาผลงานวิชาการ มีผู้ดารงตาแหน่ง ผศ. – มีผู้ดารงตาแหน่ง ผศ. –
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ในการขอตาแหน่งทางวิชาการ
รศ. + ศ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ รศ. + ศ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ
25ต่ออาจารย์ประจา
25 ต่ออาจารย์ประจา
4. สนับสนุนการศึกษาต่อแก่
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ผู้บริหาร
บุคลากรทั้งภายในและต่างประเทศ ปริญญาเอก อย่างน้อย ปริญญาเอก อย่างน้อย
ทุกคน
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
5. โครงการพัฒนาบุคลากร ในการ บุคลากรได้รับการ
บุคลากรได้รับการ
ผู้บริหาร
อบรม/สัมมนา/นาเสนอผลงานวิจัย พัฒนาอย่างน้อย
พัฒนาอย่างน้อย
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ร้อยละ 50
ร้อยละ 50
6. โครงการส่งเสริมการทาวิจัยและ อย่างน้อย 1 โครงการ อย่างน้อย 1 โครงการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
การทาผลงานทางวิชาการ
โครงกำร / กิจกรรม

แผนกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน

โครงกำร / กิจกรรม
1. การจัดทาแผนพัฒนาตนเองสาหรับบุคลากรทุกคน
2. ส่งบุคลากรเข้าอบรม/การพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิค
และหลักเกณฑ์ในการขอตาแหน่งงานที่สูงขึ้น
3. สนับสนุนการศึกษาต่อแก่บุคลากรทุกคน
4. ส่งบุคลากรเข้าอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ
และสมรรถนะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
5. จัดทารายละเอียดงานในทุกตาแหน่งงาน (Job
description) ให้มีความชัดเจน

ระยะเวลำดำเนินกำร
2560-2564

ผู้รับผิดชอบ
บุคลากรทุกคน
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
สานักงานและ
บุคลากร
ทุกคน
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แผนพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร

กลยุทธ์

แนวทำงปฏิบัติ

กลยุทธ์ที่ 1.
พัฒนาบุคลากร
สายสอนให้เป็นไป
ตามสมรรถนะ

แนวทางปฏิบตั ิที่ 1.
สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้บุคลากร
สายวิชาการพัฒนา
เทคนิควิธีการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
แนวทางปฏิบตั ิที่ 2.
พัฒนาบุคลากรด้าน
ผลการวิจัย ผลงาน
วิชาการ และการจด
สิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร

โครงกำร /
กิจกรรม
ปีงบประมำณ
2560-2564
กิจกรรมฝึกอบรม
เพื่อให้ความรู้ด้านเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

- โครงการพัฒนา
อาจารย์เพื่อสร้างสรรค์
ผลงานวิชาการ
เอกสารประกอบการ
สอน , หนังสือ , ตารา
- โครงการฝึกอบรม
การพัฒนาหัวข้อ
งานวิจัย
- โครงการพัฒนา
อาจารย์ด้านการเขียน
บทความวิชาการเพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่
แนวทางปฏิบตั ิที่ 3. การส่งเสริมให้บุคลากร
พัฒนาบุคลากรเป็น ปฏิบัติตามสมรรถนะที่
รายบุคคล โดยเน้น กาหนด
การประเมินตาม
สมรรถนะ
แนวทางปฏิบตั ิที่ 4. การส่งเสริมให้บุคลากร
ส่งเสริมให้บุคลากร มีการบริการวิชาการ
มีการบริการ
ร่วมกับหน่วยงานทั้ง
วิชาการร่วมกับ
ภายในและภายนอก
หน่วยงานทั้งภายใน มหาวิทยาลัย
และภายนอก
มหาวิทยาลัย
แนวทางปฏิบตั ิที่ 5. การถ่ายทอดงานและ
สนับสนุนการ
วัฒนธรรมจากบุคลากร
ถ่ายทอดงานและ
อาวุโสให้กับบุคลากร
วัฒนธรรมจาก
รุ่นใหม่
บุคลากรอาวุโส
ให้กับบุคลากรรุ่น
ใหม่

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
เครื่องมือ

เชิงคุณภำพ

เชิงปริมำณ

ผลงานวิจัยในชั้น
เรียน เช่น การ
อบรม การสอนงาน
การเป็นผู้ติดตาม

อาจารย์มีความรู้ใน
การจัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

ผลการประเมิน
ของนักศึกษาต่อ
อาจารย์อยู่ใน
เกณฑ์ดี

- อบรมความรู้
ด้านการสร้างสรรค์
ผลงานวิชาการโดย
อบรมจากวิทยากร
และการพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และนาผลไปปฏิบตั ิ
และปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง

- อาจารย์มีความรู้
และทักษะในการ
สร้างสรรค์ผลงาน
วิชาการ
- ผลงานวิจัยของ
บุคลากรอย่างน้อย
1 เรื่องต่อคนต่อปี

- ความคืบหน้า
ของการทาผลงาน
ทางวิชาการของ
บุคลากร
- ผลงานวิจัยของ
บุคลากรอย่างน้อย
1 เรื่องต่อคนต่อปี

แบบประเมินตาม
สมรรถนะบุคลากร

บุคคลากรสามารถ ผลการประเมิน
ปฏิบัติงานได้ตาม เป็นรายบุคคลอยู่
สมรรถนะที่กาหนด ในเกณฑ์ดี
ดีขึ้นกี่ขั้น

เครือข่ายที่มีความ
ร่วมมือในการ
ให้บริการวิชาการ

โครงการบริการ
วิชาการที่เกิดความ
ร่วมมือกับ
หน่วยงานภายใน
หรือภายนอก
องค์กรอย่างเป็น
รูปธรรม
มีการถ่ายทอดงาน
จากบุคลากรอาวุโส
สู่บุคลากรรุ่นใหม่
อาจจะวัด
ความสาเร็จของ
ผลงาน

การประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการทางาน
ร่วมกันเป็นทีม

จานวนโครงการ
บริการทาง
วิชาการ/การลง
นามความร่วมมือที่
เพิ่มขึ้น จานวน 1
โครงการต่อปี
มีบุคลากรรุ่นใหม่ที่
สามารถทางาน
แทนบุคลากร
อาวุโสในทุกภาระ
งาน
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แผนกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนา
บุคลากรสาย
สนับสนุนงานด้าน
เลขานุการ/บริหาร
สานักงานให้มี
ประสิทธิภาพ

แนวทำง
ปฏิบัติ

โครงกำร /
กิจกรรม
ปีงบประมำณ
2560-2564

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
เครื่องมือ

เชิงคุณภำพ

เชิงปริมำณ

แนวทางปฏิบตั ิที่ กิจกรรม/โครงการ
การเข้าร่วม
1. ส่งเสริมให้
พัฒนาบุคลิกภาพและ กิจกรรม/โครงการ
บุคลากรพัฒนา
ส่งเสริมการมีจิตบริการ ฝึกอบรม
บุคลิกภาพของ
ตนเองและส่งเสริม
การมีจิตบริการ

บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ
ฝ่ายการอบรมด้าน
บุคลิกภาพและ
การมีจิตบริการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80 ของจานวน
บุคลากรทั้งหมด

แนวทางปฏิบตั ิที่
2. พัฒนาบุคลากร
ให้สามารถ
ปฏิบัติงานแทนกัน
ได้ โดยส่งเสริม
การจัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบตั ิที่
3. สนับสนุนการ
ถ่ายทอดงานและ
วัฒนธรรมจาก
บุคลากรอาวุโส
ให้กับบุคลากรรุ่น
ใหม่

- บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการมี
บุคลากรภาพที่ดี
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย
จิตบริการ
- ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
การประชุม
ความสามารถใน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ การทางานร่วมกัน
การให้ทาโครงการ เป็นทีม และ
ร่วมกันเป็นทีม
สามารถทางานแทน
กันได้

ความสาเร็จของ
โครงการ/ผลงานที่
ได้มอบหมายเสร็จ
ตามเวลาที่กาหนด

การประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การทางานร่วมกัน
เป็นทีม

มีบุคลากรรุ่นใหม่
ที่สามารถทางาน
แทนบุคลากร
อาวุโสในทุกภาระ
งาน

กิจกรรมส่งเสริมการ
ทางานเป็นทีม

การถ่ายทอดงานและ
วัฒนธรรมจาก
บุคลากรอาวุโสให้กับ
บุคลากรรุ่นใหม่

มีการถ่ายทอดงาน
จากบุคลากรอาวุโส
ให้กับบุคลากรรุ่น
ใหม่ อาจจะวัด
ความสาเร็จของ
ผลงาน
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ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร
และสำยสนับสนุน
ปีงบประมำณ 2559 - 2560
โครงกำร / กิจกรรม

ตัวชี้วัดกำรดำเนินงำน

1. การจัดทากรอบ
อัตรากาลังบุคลากรสาย
วิชาการ
2. การจัดทา
แผนพัฒนาตนเอง
สาหรับบุคลากรทุกคน
3. ส่งเสริมการจัดทา
ผลงานวิชาการในการขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ
4. สนับสนุนการศึกษา
ต่อแก่บุคลากรทั้งภายใน
และต่างประเทศทุกคน
5. โครงการพัฒนา
บุคลากร ในการอบรม/
สัมมนา/นาเสนอ
ผลงานวิจัย ทั้งภายใน
และภายนอก
มหาวิทยาลัย
6. โครงการส่งเสริมการ
ทาวิจัยและการทา
ผลงานทางวิชาการ

มีอัตรากาลังเพิ่มขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ 10 ต่อปีการศึกษา

ผลกำรดำเนินงำน
บรรลุ/ไม่บรรลุ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2559 ปี 2560
ร้อยละ 8
ร้อยละ 5 ไม่บรรลุ ไม่บรรลุ
[(4/73)*100]

บุคลากรมีแผนพัฒนาตนเอง
ครบทุกคนอย่างน้อยร้อยละ
90
มีผู้ดารงตาแหน่ง ผศ. – รศ. + ศ.
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25ต่ออาจารย์
ประจา
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก อย่างน้อยร้อยละ 20

บุคลากรมี
แผนพัฒนา
ตนเอง
ร้อยละ 22

บุคลากรมี
แผนพัฒนา
ตนเอง
ร้อยละ 26

บรรลุ

บรรลุ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

ร้อยละ 22

ร้อยละ 30

บรรลุ

บรรลุ

บุคลากรได้รับการพัฒนา
อย่างน้อย ร้อยละ 50

ร้อยละ 80

ยังไม่สรุปผล

บรรลุ

n/a

1. โครงการ
อบรมเทคนิค
การนาเสนอ
ผลงาน
วิชาการ
2. โครงการ
อบรมการ
เขียนผลงาน
ตีพิมพ์
เผยแพร่

1. โครงการ
อบรมเทคนิค
การนาเสนอ
ผลงาน
วิชาการ
2. โครงการ
อบรมการ
เขียนผลงาน
ตีพิมพ์
เผยแพร่

บรรลุ

บรรลุ

อย่างน้อย 1 โครงการ

