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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับของมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏสวนสุนันทา ด าเนนิการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีภารกิจหลักใน

การจัดการเรียนการสอนและตอบสนองนโยบาย ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี ้

บุคลากรทุกคนเป็นส่วนส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนองตอบพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยให้สามารถทัดเทียมกับหน่วยงานอื่นและสามารถแข่งขันมหาวิทยาลัยอื่น  ๆ ได้ 

ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญที่สุดที่จะท าให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ด าเนินการไปได้ด้วยดี มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงต้องอาศัยก าลังคนที่มีคุณภาพ และได้รับการ

พัฒนาอย่างด ี 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนา

บุคลากรให้มีความสอดคล้อง กับภารกิจในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่

จะต้องพัฒนาก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2565-2569) เพื่อ

ก าหนดแผนการพัฒนาบุคลากรใหต้รงตามภาระหนา้ที่ ความรับผดิ ให้สอดคล้องกับพันธกิจให้

บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมใน

การปฏิบัติงาน และให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ

การท างาน  
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา ต่างให้ความส าคัญกับการวางแผนกลยุทธ์ หรือแผนยุทธศาสตร์มากยิ่งขึ้น เนื่องจาก

สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง และรวดเร็วมากกว่าเดิม 

ดังนั้นการก าหนดทิศทางและแผนการด าเนินงานที่ระบุสิ่งที่ต้องมุ่งเน้นตามล าดับความส าคัญ

อย่างชัดเจน จึงเป็นกุญแจส าคัญที่จะช่วยให้สามารถพัฒนาบุคลากรในคณะ ให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

 ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดท าขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยใน

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) โดยได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรที่

เกี่ยวข้อง ระดมสมอง เพื่อรวบรวมข้อมูลจากทุกสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  ซึ่งท าให้ได้ข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรจาก

กระบวนการที่เป็นระบบได้แก่ การวเิคราะหภ์าระงานเพื่อประกอบการวิเคราะหอ์ัตราก าลังของ

บุคลากรสายสนับสนุน การวิเคราะห์ SWOT การส ารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร

สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ตลอดจนข้อสรุปจากการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2565 จะ

เป็นประโยชน์ในการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้บุคลากรได้เกิดมีความรู้ มีทักษะ 

และมีทัศนคติในเรื่องต่างๆ ไปกว้างไกล สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม และสามารถปรับตัวให้

เข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่สูงขึ้นและมีความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น 
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ประวัติความเป็นมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 1.  ยุคแรกเริ่ม 

  นับจาก พ.ศ. 2480 จนถึง พ.ศ. 2560 รวมเวลา 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทาได้เริ่มก่อตั้งจากโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย ก่อนปี พ.ศ. 2491 วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่

สอนในระดับประถมและมัธยมศึกษา ในปี พ.ศ.2501 ได้เปิดสอนเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูสวน

สุนันทา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง (ป.กศ.สูง) วิทยาศาสตร์จัดเป็นหมวด

วิทยาศาสตร์ที่ประกอบด้วย ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

 2. ยุคกลาง 

  ในปี พ.ศ. 2518 ได้เปลี่ยนเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา จัดเป็นคณะวิชาวิทยาศาสตร์ 

มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการอบรมครูประจ าการ

วิชาวิทยาศาสตร์และเปิดสอนระดับปริญญาตรีสายครุศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ในปี 

พ.ศ. 2527 ได้ก าหนดให้วิทยาลัยครู เปิดสอนได้ 3 สาขา คือ สาขาการศึกษา สาขา

วิทยาศาสตร์ และสาขาศิลปศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์จึงได้เปลี่ยนเป็น คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 9 ภาควิชา และ 2 โปรแกรมวิชา ปี พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อวทิยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ เปิดสอน 2 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา ที่ เน้นด้าน

วิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2545 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาได้ย้าย

ไปอยู่ในความรับผิดชอบของคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเปิดสอน

เฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ 

สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 3. ยุคปัจจุบัน 

  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเป็นคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิด

สอนในสาขาวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี 4 ปี ได้แก่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชา
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สถิติประยุกต์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการแพทย์แผน

ไทยประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ 

 พ.ศ. 2549 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพิ่ม 2 

สาขา ได้แก่สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ และระดับ

ปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 2 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา และสาขาวิชาการจัดการ

และควบคุมมลพิษ พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 พ.ศ. 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 14 

สาขาวิชา ได้แก่สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเคมีสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาจุลชีววิทยา และสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและ

การบริการ (ปิดหลักสูตรฟิสิกส์) และระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 2 สาขาวิชา ได้แก่ 

สาขาวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษ และสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (ปิดหลักสูตร

คณิตศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ) 

 พ.ศ. 2553 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนระดับปริญญาตรีเพิ่มอีก 4 

สาขาวิชา คือ ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 

(ปิดหลักสูตรจุลชีววิทยา) และชีววิทยา (ปิดหลักสูตรชีววิทยาประยุกต์ ) รวมหลักสูตรที่เปิด

สอนในระดับปริญญาตรี 16 สาขาวิชา และระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา 

 พ.ศ. 2554 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพิ่ม 1 

สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ดูแลเด็กเล็กและผูสู้งอายุ) 

 พ.ศ. 2555 สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 4 สาขาวิชา 

ได้แก่ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ดูแลเด็กเล็กและ

ผูสู้งอายุ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ

สุขภาพ ได้ย้ายออกเป็นหน่วยงานภายนอกภายใต้สังกัดวิทยาลัยสหเวศศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 13 สาขาวิชา โดยแบ่ง

ออกเป็น 2 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา 

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม และภาควิชาวิทยาศาสตร์
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ประยุกต์ ประกอบไปด้วยสาขาวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาคหกร

รมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 พ.ศ. 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอก (ภาค

พิเศษ) เพิ่มเติม ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ส่วนหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี ยังคงมีจ านวน 13 สาขาวิชา เชน่เดิม 

 พ.ศ. 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท

เพิ่มเติม คือ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษา (ภาคปกติ) ด้วย

ความร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งเป็นความ

ร่วมมอืในการด าเนินงานผลิตครู สควค.ระยะที่ 3 ระดับปริญญาโททางการศึกษา 

 พ.ศ. 2558 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้ย้ายจากวิทยาลัยสหเวช

ศาสตร์มาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมหลักสูตรระดับปริญญาตรีคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจ านวน 14 สาขาวิชา 

 พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพิ่มอีก 1 

สาขาวิชา ได้แก่สาขาวิชานิตวิิทยาศาสตร์ เป็นหลักสูตรใหม ่ส่วนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์และ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ มีการปรับปรุงหลักสูตรโดยท าการรวมทั้ง 2 

สาขาวิชาไว้เป็นหลักสูตรเดียว คือ  คหกรรมศาสตร์  

 ปัจจุบัน คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรระดับปริญญา

ตรี จ านวน 14 สาขาวิชา และระดับปริญญาโท จ านวน 2 สาขาวิชา โดยแบ่งออกเป็น 2 

ภาควิชา รายละเอียดดังนี ้ 

 

 ระดับปริญญาตร ี 

 1. ภาควิชาวิทยาศาสตร์  6 สาขาวิชา ประกอบด้วยสาขาวิชา ดังตอ่ไปนี ้  

  1) สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ  

  2) สาขาวิชาสถิตปิระยุกต์  

  3) สาขาวิชาเคมี  

  4) สาขาวิชาชีววิทยา  

  5) สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  

  6) สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม  
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 2. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 8 สาขาวิชา ประกอบด้วยสาขาวิชา ดังต่อไปนี ้  

  1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

  2) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

  3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

  4) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

  5) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

  6) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  7) สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 

 

 ระดับปริญญาโท 

 1. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษา (ภาคปกติ) ปี 2560 ปิด

หลักสูตร 

 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม

อย่างยั่งยืน 
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1.2 โครงสร้างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดคีณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

คณะกรรมการบริหาร

คณะ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศกึษา 

 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 

 

รองคณบดีฝ่ายวจัิยและบรกิารวชิาการ 

 

ส านักงานคณบดี 

 (หัวหน้าส านักงานคณบดี) 

 

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 

 (หัวหน้าภาควิชา) 

 

 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 (หัวหน้าภาควิชา) 

 

 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป                                                                                                                                                                  
- ฝ่ายคลังและพัสดุ   
- ฝ่ายบริการการศึกษา  
- ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ            
- ฝ่ายพัฒนางานวจิัยและบริการ-วชิาการ   
- ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม 

- สาขาวชิาจุลชีววทิยา 
- อุตสาหกรรม                                                     
- สาขาวชิาชีววทิยา  

- สาขาวชิาเคมี                       
- สาขาวชิาสถติิประยุกต์

           

- สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
- สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

- สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ 

- สาขาวชิาคหกรรมศาสตร ์
- สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์
- สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและสุขภาพ 
 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

 (ผู้อ านวยการศูนย์วทิยาศาสตร์) 

 

- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

- งานการเงนิและพัสดุ 

- นักวิทยาศาสตร์ชั้นสูง 
- นักวิทยาศาสตร์(เคมี) 
- นักวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) 
- นักวิทยาศาสตร์(จุลชีววทิยาอุตสาหกรรม) 

- นักวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์ประยุกต์) 

- นักวิทยาศาสตร์(เทคโนโลยกีารอาหาร) 
- นักวิทยาศาสตร์(เทคโนโลยชีีวภาพ) 

 

- สมศ. 

- กพร. 

- สกอ. 

 

-  การตรวจประเมนิมาตรฐาน ISO 9001 

-  การตรวจประเมนิคุณภาพบัณฑิต  
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 
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1.4  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะวิทยาศาสตร์ฯ ไดแจงใหหนวยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการ/

กิจกรรม ตามที่ก าหนดไวใน แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายงาน

ผลการด าเนนิการของโครงการ/กิจกรรม และน าผลการรายงานดังกลาวมาจัดท า เปนรายงานสรุปผล

การด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าป 2563 ตามแนวทาง HR Scorecard และสรุปเป็น

รายงานเป็นภาพรวมดังนี ้

 1.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด าเนินการตามแผนบริหารทรัพย ากรบุคคลและ

แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 

2560–2564)        

 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก าหนดให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน สามารถ

ขอรับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรเพื่อไปอบรม สัมมนาในประเทศ ตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย ทั้งในและตา่ง ในประเทศ  

 3.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแจง้ในที่ประชุมคณาจารย์ให้บุคลากรด าเนินการตาม

แผนเมื่อถึงระยะเวลาที่ก าหนด และให้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

และแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ทุกไตรมาส 

 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด าเนินการติดตามผลหลังการฝึกอบรม/สัมมนา น าเสนอ

ผลงานทางวิชาการและดูงาน เพื่อติดตามการน าความรู้และทักษะที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงาน ตาม

แบบรายงาน 1.5  
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 ข้อมูลพื้นฐานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 2563 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบุคลากรจ านวนทั้งสิ้น 142 คน 

จ าแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 71.83 และบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ จ านวน 40 คน คิดเป็นรอ้ยละ 28.17 รายละเอียดดังนี ้

ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา 

ประเภท 

ข้าราชการ 
พนักงานหาวทิยาลัย 

งบประมาณ 

พนักงานมหาวทิยาลัย  

งบรายได ้
รวม 

สาขาวิชาฟิสกิส์ประยุกต ์     3 4 0 7 

สาขาวิชาเคม ี 2 7 0 9 

สาขาวิชาชวีวทิยา 0 5 2 7 

สาขาวิชาจุลชีววทิยาอุตสาหกรรม 3 2 1 6 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ 2 5 0 7 

สาขาวิชาสถิตปิระยุกต ์              3 2 1 6 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม   4 6 1 11 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร                     

0 5 1 6 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 2 3 4 9 

สาขาวิชาเทคโนโลยชีวีภาพ 1 4 0 5 

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ               0 7 0 7 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 5 4 0 9 

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 0 4 1 5 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกฬีาและ

สุขภาพ 

0 1 7 8 

รวมทั้งสิ้น 25 59 18 102 

วุฒิการศกึษา 

ประเภท 

ข้าราชการ 
พนักงานมหาวทิยาลัย 

งบประมาณ 

พนักงานมหาวทิยาลัยงบ

รายได ้
รวม 

ปริญญาเอก 13 43 4 60 

ปริญญาโท 12 14 16  

ปริญญาตรี - - -  

รวมทั้งสิ้น 25 57 20 102 
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ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

ประเภท 

ข้าราชการ 
พนักงานมหาวทิยาลัย 

งบประมาณ 

พนักงานมหาวทิยาลัย 

งบรายได ้
รวม 

ศาสตราจารย์ - - - - 

รองศาสตราจารย์ 5 3 0 8 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11 16 1 28 

อาจารย์ 8 41 17 66 

รวมทั้งสิ้น 24 60 18 102 

ตารางท่ี 4  แสดงจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศกึษา 

ประเภท 

ข้าราชการ 
พนักงาน

ราชการ 

พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

งบประมาณ 

พนักงาน 

มหาวทิยาลัย 

งบรายได ้

ลูกจ้างป

ระจ า 

ลูกจ้าง

ชั่วคราว 
รวม 

ปริญญาเอก - - - - - - - 

ปริญญาโท - - 10 1 - - 11 

ปริญญาตรี 1 1 12 8 - - 22 

ต่ ากว่าปริญญาตรี - 1 - 1 3 2 7 

รวมทั้งสิ้น 1 2 20 11 3 2 40 

 ที่มา: ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2563 งานบุคคล ฝา่ยบริหารงานทั่วไป 

 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

   “มุ่งพัฒนาการศกึษา การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และบูรณาการองค์ความรู้เพื่อผลิตบัณฑิต

ที่มคีุณภาพและคุณธรรมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ” 

 1.5.2  พันธกิจ (Mission) 

   1) ผลติบัณฑิตวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีที่มคีุณภาพและคุณธรรมเพื่อพัฒนาสังคม 

   2) พัฒนาระบบการจัดการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มคีุณภาพ 

   3) พัฒนางานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ให้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ 

   4) บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมเพื่อยกมาตรฐานชุมชน 

   5) สร้างเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

   6) บริหารจัดการองคก์รด้วยหลักการบริการจัดการราชการที่ดี 
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 1.5.3  ภารกิจหลัก (Key result area) 

   “ผลติบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เน้นองค์ความรู้สู่งานวิจัยให้เป็น

ที่ยอมรับระดับนานาชาติ” 

 1.5.4  เสาหลัก (Pillar) 

   1)  ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

   2)  คุณธรรม (Morality)  

   3)  เครือขา่ย (Partnership)  

   4)  ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

 1.5.5  วัฒนธรรม (Culture) 

   1)  การพัฒนาภูมปิัญญาสู่ชุมชน 

   2)  การตรงเวลา สามัคคี มีคุณธรรม 

   3)  การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 

 1.5.6  อัตลักษณ์ (Identity) 

   “เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ” 

 1.5.7  เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

   “เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่     

สากล” 

 1.5.8  ค่านิยมหลัก (Core Values) 

   1) การบริการดว้ยความเอาใจใส่ 

   2) สร้างสรรคด์้วยผลงาน 

   3) พัฒนาการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน 

   4) มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

   5) สร้างเครือขา่ยความร่วมมือ 

   6) สร้างคุณลักษณะที่เป็นเลิศ 

   7) สร้างสมรรถภาพความเชี่ยวชาญ 

   8) ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 1.5.9  เป้าหมายการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(Development Goals) 

   เพื่อมแีนวทางหรอืวิธีการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บรรลุความส าเร็จตาม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กร ตาม

ประเด็นยุทธศาสตร ์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตรห์ลักของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพมิพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 

   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการ

ตีพมิพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรอืนานาชาติตามเกณฑม์าตรฐานอุดมศกึษาที่ก าหนด 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครอืข่าย 

   เป้าประสงค์ เ ชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ  เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนาชาติ 

   เชงิยุทธศาสตรห์ลัก คือ มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  
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ส่วนที่ 2 แผนพัฒนาบุคลากร 
 

2.1 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 

 2.1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทุกระดับอย่างถั่วถึง ต่อเนื่องและเหมาสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และทัศนคติของบุคลากรให้

สามารถปรับเปลี่ยนไปในทางที่พึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการเป็นผูท้ี่มคีุณธรรม จรยิธรรม 

 2.1.2  ส่งเสริมให้มีการฝกึอบรมและพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งให้

มีความรูค้วามสามารถ ทักษะ ตลอดจนมีค่านิยม คุณธรรมและทัศนคติที่ถูกต้อง ทันสมัย สมารถน ามา

ปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และให้ถือว่าการ

ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเป็นการลงทุน เพื่อความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย โดยมีการ

จัดสรรวงเงินงบประมาณไว้เป็นการเฉพาะอย่างเหมาะสม และก าหนดสัดส่วนระยะเวลาในการ

ฝกึอบรมในรอบปีงบประมาณอย่างชัดเจน 

 2.1.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร 

ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัย เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่าง

ทั่วถึง และมีความสอดคล้องกับความตอ้งการอย่างแท้จรงิ 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร 

 2.2.1 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ การพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานที่

เน้นผลสัมฤทธิ์และการก้าวสู้มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

 2.2.2 เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และมีความ

ผูกพันกับองค์กร 

 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

 

 2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 

 2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

  

 



 

13   |   แผนพัฒนาบุคคล คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากร 

ที่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะด าเนินการ 

1 ส ารวจความตอ้งการ อบรม/พัฒนา ของบุคลากร มิถุนายน 

2 แตง่ตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

28 สิงหาคม 

3 จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564 1-4 กันยายน 

4 สรุปผลการสัมมนา อบรม ศกึษาของบุคลากร  ครั้งที่  1 มีนาคม  

5 รายงานผลการสัมมนา อบรม ศึกษาของบุคลากร  ครั้งที่  1 มีนาคม 

6 สรุปผลการสัมมนา อบรม ศกึษาของบุคลากร  ครั้งที่  2 สิงหาคม 

7 รายงานผลการสัมมนา อบรม ศึกษาของบุคลากร  ครั้งที่  2 สิงหาคม 

8 ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 

2564 

กันยายน 

 

 
 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ≥ 25.00 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก ≥ 38.00 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ≥ 98.00 

ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ

ของมหาวิทยาลัย 
≥ 30.00 
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2.5 แผนปฏิบัตกิารด้านการพัฒนาบุคลากร 
 2.5.1 แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) 

กิจกรรม/

โครงการ 

วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้า

หมาย 

ระยะเวล

า

ด าเนินง

าน 

งบประมาณ   

ผู้รับผดิชอบ 60 61 62 63 64 
60 61 62 63 64 

1

. 

 การให้

ทุนอุดหนุน

การศึกษา 

 เพื่อส่งเสรมิให้

บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยมี

ความรู้ในระดับที่

สูงขึน้และ

สามารถน าไปต่อ

ยอดในการเสนอ

ขอก าหนด

ต าแหนง่ทาง

วิชาการหรือการ

เข้าสู่ต าแหนง่ใน

ระดับที่สูงขึน้ของ

บุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ 

ร้อยละการ

อนุมัติ

ทุนอุดหนุน

การศึกษาของผู้

ขอรับ

ทุนอุดหนุน

การศึกษา 

≥5

0 

≥6

0 

≥7

0 

≥8

0 

≥80 บุคลากร

สาย

วิชาการ

และสาย

สนับสนุน

วิชาการ 

ตลอด

ปีงบประ

มาณ 

    75,636,

200.- 

- - กองบรหิารงาน

บุคคล 
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กิจกรรม/

โครงการ 

วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้า

หมาย 

ระยะเวล

า

ด าเนินง

าน 

งบประมาณ   

ผู้รับผดิชอบ 60 61 62 63 64 
60 61 62 63 64 

2

. 

 การเตรยีม

ความพร้อม

ของบุคลากร

สายวชิาการ

ในการเสนอ

ขอก าหนด

ต าแหนง่ทาง

วิชาการ 

เพื่อเตรยีมความ

พร้อมให้กับ

บุคลากรสาย

วิชาการในการ

จัดเตรียมผลงาน

เพื่อเสนอขอ

ก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

 

ร้อยละของ

บุคลากรสาย

วิชาการที่เข้า

ร่วมโครงการ 

- - ≥9

0 

≥9

0 

≥90 บุคลากร

สาย

วิชาการ 

ตลอด

ปีงบประ

มาณ 

  

  - - กองบรกิาร

การศึกษา 

3

. 

 

โครงการการ

พัฒนา

บุคลากรสาย

สนับสนุน

วิชาการ 

 

เพื่อเพิ่มพูนและ

พัฒนาสมรรถนะ

ในการปฏิบัติงาน

ให้กับบุคลากร 

ร้อยละ

บุคลากรสาย

สนับสนุน

วิชาการที่ไดรั้บ

การพัฒนา 

≥8

0 

≥9

5 

≥9

8 

≥9

8 

≥98 บุคลากร

สาย

สนับสนุน

วิชาการ 

ตลอด

ปีงบประ

มาณ 

 4,780,0

00.- 

5,360,0

00.- 

1,000,00

0.- 

- - กองบรหิารงาน

บุคคล 
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2.5.2 แผนปฏิบัตกิารพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

กจิกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเปา้หมาย ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการเข้าสูต่ าแหนง่ท่ีสูงขึ้น

ของบุคลากรสายสนับสนุน

วชิาการ 

 

ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้

บุคลากรสาย

สนับสนุนวชิาการ

เข้าสูต่ าแหนง่ท่ี

สูงขึน้ 

ร้อยละของ

บุคลากรสาย

สนับสนุนวชิาการ

เข้าสูต่ าแหนง่ท่ี

สูงขึน้ 

≥5 

 

บุคลากรสาย

สนับสนุนวชิาการ 

1 ต.ค.63-30 

ก.ย.64 

40,000.- งานบุคคล 

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

2 โครงการเพิ่มต าแหน่งทาง

วชิาการ 

ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้

บุคลากรสาย

วชิาการเข้าสู่

ต าแหนง่ทาง

วชิาการท่ีสูงขึ้น 

ร้อยละของ

อาจารย์ประจ าที่

ด ารงต าแหนง่

ทางวิชาการ 

≥20 

 

บุคลากรสาย

สนับสนุนวชิาการ 

1 ต.ค.63-30 

ก.ย.64 

- งานบุคคล 

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

3 โครงการเพิ่มต าแหน่งทาง

วชิาการ 

เพื่อพัฒนา

ศักยภาพดา้น

ภาษาอังกฤษ

ให้กับบุคลากร 

ร้อยละของ

บุคลากรทีผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของ

มหาวทิยาลัย 

≥ 70.00 บุคลากรสาย

วชิาการและ 

สายสนับสนุน

วชิาการ 

ต.ค.63-ก.ย.64 - งานบุคคล 

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

 การน าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564 ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้

ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ  /กิจกรรม

ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็น

ระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีในเรื่องการด าเนินงานโครงการ  /กิจกรรม ด้านการพัฒนาบุคลากร  เพื่อปรับประบวนการและ

กลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร  ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 2. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร อย่างเป็นระบบ 

  

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ 

 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคล 

ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลโดยจัดท าแนว

ทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ  /กิจกรรม

ให้กับบุคลากรภายในคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะ

สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลใหเ้กิดผลในทางปฏิบัติ 

 2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 

 3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ  /กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ย 

 5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ  /กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลรวมทั้งสามารถ

ประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบั ติ การด้ านการพัฒนาบุคลากร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 การตดิตาม ประเมนิผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของคณะ/วิทยาลัย                      

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ผู้บริหารและ

ผูป้ฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรอืความลม้เหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนว

ทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผล

ส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

 1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนด

ตัวชี้วัดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้

ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

 2.  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบริหาร

ทรัพยากรบุคคลอย่างตอ่เนื่อง  

 3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ทุกๆ 

เดือน พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ  /กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่

การตัดสินใจของผูบ้ริหาร 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2560 – 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก ข 

รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2560 – 2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านบรหิารทรัพยากรบุคคลและแผนด้านการพัฒนา

บุคลากร 

คร้ังที่ 1/2563 

วันท่ี 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30-15.30 น. 

ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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

 

ผู้มาประชุม 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ  ตะ๊ปินตา  คณบดีคณะวิทยาศาสรตร์และเทคโนโลยี 

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศัย โทวิชา  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยะดา  อาชายุทธการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 4. อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์   รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

 5. อาจารย์ ดร.วัฒนา พันธุ์พืช   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 6. อาจารย์ธนขวัญ บุษบัน    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 7. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค ์สังวาระนที  หัวหนา้ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 

 8. อาจารย์ ดร.กิตตคิุณ มีทองจันทร์   หัวหนา้ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 9. รองศาสตราจารย์ศวิพันธุ์ ชูอินทร์   ผูอ้ านวยการศูนย์วทิยาศาสตร์ 

 10. นางกอบกูล ข าสุวรรณ    หัวหนา้ฝา่ยพัสดุ 

 11. นางสุริยาภา โสภณวสุ    หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานทั่วไป 

 12. นางสาวรดาศา โพธิ์จาด    หัวหนา้ฝา่ยแผนงานและประกันคุณภาพ 

 13. นายวรงค์ ชื่นครุฑ    หัวหนา้ฝา่ยบริการการศกึษา 

 14. นางทิฆัมพร อิสรยิอนันต์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 15. นายอิทธิเชษฐ์ กาฬสุวรรณ   เจ้าหน้าที่บุคคล 

 

เริ่มประชุมเวลา  : 13.30 น. 
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ประธานที่ประชุม : ผศ.ดร.อาณัติ  ต๊ะปินตา   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 

ระเบียบวาระที่ 1 :  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ  ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานที่

ประชุมกล่าวเปิดการประชุมโดยมีเรื่องแจง้ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

  1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนด้าน

การพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงวันที่ 28 

สิงหาคม 2563 เพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากรของ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย ขอให้คณะกรรมการ ร่วมกันจัดท าร่างแผนปฏิบัติการทั้ง 2 แผน ส่งให้กองบริหารงาน

บุคคลตามปฏิทินการด าเนินงาน 

 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะด าเนินการ 

1 แต่งตั้ งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิ บัติการด้านการพัฒนาบุคลากร 

ปีงบประมาณ 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

9 สิงหาคม 2563 

2 ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร 

ปีงบประมาณ 2564 

10 กันยายน 2563 

3 จัดท าแผนปฏบัิตกิารดา้นการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564 11-20 กันยายน 2563 

4 น าส่งแผนบริหารทรัพยากรบุคคลให้ฝ่ายบริหารงานบุคคล 21 กันยายน 2563 

5 บริหารหน่วยงานให้ความเห็นชอบ และน าเสนอต่อ อธิการบดีเพื่อพิจารณา

อนุมัต ิ

21-30 กันยายน 2563 

 

  มตทิี่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

     - ไม่ม ี– 

 

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง 

     - ไม่ม ี– 

 

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

     - ไม่ม ี– 
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ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

  5.1 การจัดท าแผนผฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   ประธานที่ประชุมมอบหมายให้งานบุคคล (นางสาววิรงรอง ท าโย) เป็นผู้ชี้แจงให้ที่

ประชุมพิจารณา 

   งานบุคคล (นางสาววิรงรอง ท าโย) ชี้แจงการได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับกองบริหารงาน

บุคคล เพื่อรับทราบแนวทางการจัดท าแผน ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์ ให้สอดคล้องกันกับมหาวิทยาลัย โดย

รวบรวมข้อมูลโครงการ งบประมาณ จากฝ่ายต่าง ๆ แล้วจัดท าร่างแผนปฏิบัติการด้านบริหาร

ทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 

ผลการวิเคราะห์ (SWOT ANALYSIS) จากสภาพแวดล้อมองค์กร ด้านการด้านบริหารทรัพยากร

บุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  

สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 

 จุดแข็ง (Strength) 

 1. มีการท างานเป็นทีม 

 2. มีจิตบริการ 

 3. บุคลากรมีความเป็นกันเองสมานฉันท์ภายในองค์กร 

 4. สภาพแวดล้อมในการท างานเหมาะสม 

 5. รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

 6. มีบุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง 

 7. มีเครื่องมอือุปกรณ์การท างานทั่วถึง 

 8. ขอบเขตและภาระงานมคีวามชัดเจน 

 

 จุดอ่อน (Weakness) 

 1. ขาดฐานขอ้มูลเป็นที่ยอมรับน่าเชื่อถือ 

 2. ท างานแทนกันไม่ได้ 

 3. ขาดการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 4. บุคลากรขาดทักษะในการท างาน 

 5. ขาดการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรที่ดี 

 6. การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในมนี้อย 
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 สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) โอกาส (Oppartunity) 

 1. มหาวิทยาลัยใหโ้อกาสในการพัฒนาตนเองในด้านการศกึษา ฝกึอบรม เพิ่มพูนความรู้ 

 2. มีระบบสารสนเทศที่เอือ้ต่อการปฏิบัติงาน 

 3. มีอสิระในการแสดงความคิดเห็น และเปิดโอกาสใหบุ้คลากร แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ 

 4. มหาวิทยาลัยใหค้วามส าคัญต่อบุคลากรเป็นอย่างดี 

 5. ได้รับความรว่มมอืจากหน่วยงานภายนอกหนว่ยเป็นอย่างดี 

 

 อุปสรรค (Threat) 

 1. บุคลากรของคณะที่ไม่เข้าใจขั้นตอนหรอืวิธีการด าเนินงานของคณะ/หนว่ยงานอื่นๆ 

 2. นโยบายของรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง 

 3. ระเบียบ ขอ้บังคับบางเรื่อง ของมหาวิทยาลัย ไม่มคีวามชัดเจน และไม่มแีนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง 

 4. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวทิยาลัยไม่เพียงพอในการด าเนินงาน 

 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สอดคล้องยุทธศาสตร์การ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พัฒนาทรัพยากร ให้มีทักษะ ความรู้ และ

สมรรถนะในการปฏิบัติหนา้ที่เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่วิสัยทัศนท์ี่ก าหนด ภายใต้หลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี และระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และก้าวทันการเปลี่ยนแปลง

และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสภาพแวดล้อมที่มากระทบกับมหาวิทยาลัยนั้น 

บางครัง้ก็เป็นโอกาส บางครั้งก็เป็นอุปสรรคหรือภัยคุกคาม นอกจากนี้ คณะฯ เองก็ต้องก าหนดจุดยืน

ด้วย โดยได้ด าเนินการก าหนดหน้าที่รับผิดชอบแต่ะลต าแหน่งให้สอดคล้องกับลักษณะ JD (Job 

Description) ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการท างาน 

 


