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ก

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานภายใต้การกํากับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ทา
ดํ าเนิ น การตามนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการจั ด การเรีย นการสอนและ
ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ บุคลากรสายสนับสนุน
เป็นส่วนสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้สามารถทัดเทียมกับ
หน่วยงานอื่นและสามารถแข่งขัน
วัตถุประสงค์ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(Career Path) ตามกรอบเวลาที่กําหนด และเพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้นําทางวิชาการ
และบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ตามนโนบายของตัวชี้วัดและเป้าหมายตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมได้ มี ก ารทบทวนโครงสร้างการแบ่ งส่ วนงานภายในตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย โดยบุคลากรสายสนับสนุนได้มีส่วนร่วมในการกําหนดของข่ายงานในแต่ละตําแหน่งและร่วมกัน
กําหนดรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลประกอบการจัดทํากรอบอัตรากําลังให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับภาระงานที่ปฏิบัติจริง ทั้งนี้ ข้อมูลในการจัดทํากรอบอัตรากําลังดังกล่าวถึงแม้จะไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์เท่าที่ควรแต่ก็สามารถที่จะใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการจัดทํากรอบโครงสร้างของหน่วยงานได้ และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะใช้เป็นข้อมูลในการจัดทํากรอบอัตรากําลังในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ส่วนที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ระบุ
ดังนี้ “ ส่วนราชการมีหน้ าที่ พัฒ นาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็ นองค์การแห่ งการเรียนรู้อย่าง
สม่ําเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิ บั ติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้ งต้องส่งเสริมและพั ฒ นาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”
การพั ฒ นาบุ ค ลากรคณะวิท ยาการจั ด การ มุ่ งการพั ฒ นาสมรรถนะหลั ก ของบุ ค ลากร รวมทั้ งเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และให้สอดคล้องกับพันธกิจ เป้าหมาย และ ยุทธศาสตร์ของ คณะวิทยาการ
จัดการและของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้คณะได้กําหนดอัตรากําลังของบุคลากรในปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องการใน
อนาคตอย่ า งน้ อ ย 5 ปี ข้ า งหน้ า (2560 – 2564) เพื่ อ ใช้ ใ นการวางแผนความต้ อ งการด้ า นบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงกําหนดอัตรากําลังที่ต้องการเพื่อการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนางาน
ประจํา โดยให้ได้รับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษากําหนด เพื่อสามารถนําความรู้ที่ได้รับการ พัฒนา
ของตนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมเรื่องขวัญ และกําลังใจแก่บุคลากร โดยนําแนวคิดระบบ
สมรรถนะ (Competency System) เป็ นเครื่องมือแปลงกลยุท ธ์ของคณะไปสู่การ ปฏิบัติและมีการติดตาม
ประเมินผล เพื่อสามารถบ่งชี้ความสําเร็จ ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน ตามแผน ดังนั้น เพื่อให้การจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 บรรลุ วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะวิทยาการจัดการ ตระหนักในความสําคัญ ของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดํ า เนิ น งานด้ า นการพั ฒ นาบุ ค ลากร และเพื่ อ ให้ บุ ค ลาของคณะมี ค วามรู้ ค วามสามารถทั ก ษะที่ ดี เพื่ อ ให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจวิธีการทํางานเกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับ แนวคิด กฎเกณฑ์มีทัศนคติเพื่อ
เพิ่มผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและให้สอดคล้องกับการประกัน คุณภาพการศึกษาของคณะ ซึ่งแผนพัฒนา
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาอันประกอบด้วย ลักษณะ และความหมายดังต่อไปนี้
- แผนพัฒนาบุคลากร หมายถึง แนวทาง กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ของสถาบันในการพัฒนา บุคลากรของ
สถาบันตามวิชาชีพ เพื่อธํารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กรตลอดไป
- บุคลากร หมายถึง อาจารย์ประจํา และบุคลากรสายสนับสนุน

- การพัฒนาอาจารย์ประจํา หมายถึง พิจารณาจากการที่อาจารย์ประจําที่ได้รับการสนับสนุนมี โอกาส
เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศเทียบกับบุคลากรของคณะทั้งหมด
- การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน พิจารณาจากการที่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะในวิชาชีพ ได้แก่ การส่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไปศึกษาต่อไปอบรมสัมมนาหรือดูงาน
และการเข้ารับการฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยหรือคณะจัดขึ้นเอง โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒ นาศักยภาพของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาการจัดการจึงได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์ของคณะ รวมทั้งให้
ครอบคลุมถึงเป้าหมาย แนวทางการดําเนินกิจกรรมและกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาบุคลากรของคณะ
1.1 ประวัติความเป็นมาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10300
ที่ต้งั สํานักงาน อาคารสํานักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 43)
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2160-1438 ต่อ 20,21 โทรสาร 0-2160-1440
คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม เป็ น หน่ วยงานในสั งกั ด ของมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา
ปัจจุบันมีสํานักงานตั้งอยู่ ณ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 43) ในการก่อตั้งคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ได้มีการพัฒนาจากการเปิดสอนสาขาวิชาต่างๆ จนกระทั่งได้รับการจัดตั้งให้เป็นหน่วยงาน
ระดับคณะซึ่งมีประวัติความเป็นมาตามลําดับดังนี้
ปีการศึกษา 2522 เปิดสอนสาขาวิชาหัตถกรรมศึกษาและสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ โดย
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2527 เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างและ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ รวมทั้งคณะต้นสังกัดได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
ได้ยกเลิกสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
ปีการศึกษา 2533 เปิดสอนระดับ ปริญ ญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชา
ออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุต สาหกรรมและระดั บ ปริ ญ ญาตรี (2 ปี ต่ อ เนื่ อ ง) หลั ก สู ต รครุศ าสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2538 ได้ รั บ พระราชทานชื่อ สถาบั น ใหม่ จ ากเดิ ม วิ ท ยาลั ย ครูเป็ น สถาบั น ราชภั ฏ ซึ่ ง
วิทยาลัยครูสวนสุนันทาได้เปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
ปีการศึกษา 2539 เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (2 ปี)โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการ
พิมพ์
ปีการศึกษา 2540 เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (2 ปี) โปรแกรมวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา 2541 เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (2 ปี)โปรแกรมวิชาไฟฟ้า

ปีการศึกษา 2542 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (2 ปี ต่อเนื่อง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม แขนงวิ ช าเทคโนโลยี ส ถาปั ต ยกรรมและแขนงวิ ช าเทคโนโลยี ก ารจั ด การ
อุตสาหกรรม เทคโนโลยีก่อสร้าง เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน
ปีการศึกษา 2545 เปิดสอนระดับปริญ ญาตรี (2 ปี ต่อเนื่อง) หลักสูตรวิท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา 2546 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (2 ปี ต่อเนื่อง) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โปรแกรม
วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตามการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ปี พ.ศ. 2548 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานระดับคณะ ตามการ
ประกาศการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปี พ.ศ. 2548 เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยี และระดับปริญ ญาตรี จํานวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และ
สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ งานสถาปั ต ยกรรมปี พ.ศ. 2549 เปิ ด สอนระดั บ ปริ ญ ญาตรี จํ า นวน 5
สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอาคาร สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ไฟฟ้ า สาขาวิ ช าเทคโนโลยี อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ และสาขาวิ ชาออกแบบกราฟิ ก และ
มัลติมีเดีย
ปี พ.ศ. 2553 เปิดสอนระดับปริญญาตรี จํานวน 3 สาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต จํานวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง
ภายในและนิ ท รรศการ และหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต จํ า นวน 1 สาขาวิ ช า คื อ สาขาวิ ช า
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรด้านวิศวกรรมเป็นหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา
ปี พ.ศ. 2555 เปิดสอนระดับปริญ ญาตรี จํานวน 1 สาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2557 เปิดสอนระดับปริญญาตรี จํานวน 1 สาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตรสถาปัตยกรรมศา
สตรบัณฑิต (สถบ.) ได้แก่สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี
ปี 2560 หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิตย้ายไปจัดตั้งเป็นวิทยาลัยสถาปัตยกรรม
ปี 2561 งดรับนักศึกษา และปิดหลักสูตร สาขาวิชาการสอบเทียบและเครื่องมือวัด เนื่องจากไม่
มีนักศึกษาเข้าศึกษา
ปี 2562 เปิดสอน 2 หลักสูตร ได้ แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต และ หลักสู ตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต จํานวน 10 สาขาวิชา

ปีการศึกษา 2564 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดสอน 3 หลักสูตร คือ (1) หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต จํานวน 6 สาขาวิชา (2) หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต จํานวน 1 สาขาวิชา (3)หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร จํานวน 1 สาขาวิชา
1.2 โครงสร้างหน่วยงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีโครงสร้าง ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มีอํานาจ
และหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 18 ของ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2547 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการต่างๆ ที่มี
หน้าที่ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามระเบียบ ได้แก่
สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สภาวิชาการ สภาคณาจารย์ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
มีหน่วยงานต่างๆ ที่จะทําหน้าที่ในการนํานโยบาย ทิศทางการพัฒนา ภารกิจต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ ดัง
ภาพที่ 1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีโครงสร้างการบริหารจัดการโดย
มีการแต่งตั้งคณบดี/รองคณบดี/หัวหน้าสํานักงานคณบดี เพื่อทําหน้าที่กํากับควบคุมดูแลงานที่ได้รับ
มอบหมายจากอธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี/คณบดี ดังภาพที่ 1 โครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา พ.ศ. 2549 ดังต่อไปนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สํานักงานคณบดี
ภาพที่ 1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

1.3 โครงสร้างการบริหาร (ADMINISTRATIVE CHART)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงสร้างทางการบริหารโดยคํานึงถึงการจัดการกระบวนการ
ซึ่งมีการวิเคราะห์และเชื่อมโยงจาก ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงาน
สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งสนองต่อความต้องการของนักศึกษา ผู้ปกครองและผู้ใช้บริการส่วนต่างๆซึ่งการจัดโครงสร้าง
ทางการบริหารหน่วยงานได้มีแนวทางในการดําเนินงานตามกระบวนการ ดังต่อไปนี้
กระบวนการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดยต้อง
ดําเนินงานให้สอดคล้องกับภารกิจตามพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ให้
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลัง
การเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่งคง และ
ยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทํา
การสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒ นาเทคโนโลยี ทะนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยาฐานะครู ดังนั้นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงได้นํามา
กํ า หนดเป็ น พั น ธกิ จ 4 ด้ า น โดยพั น ธกิ จ ทั้ ง 4 ด้ า นทางหน่ ว ยงานนํ า มาวิ เคราะห์ แ ละเชื่ อ มโยงเป็ น
กระบวนการหลักของหน่วยงาน นอกจากนี้หน่วยงานมีกระบวนการสนับสนุนได้แก่กระบวนการธุรการ
กระบวนการพั ส ดุ กระบวนการการเงิ น กระบวนการวางแผนงาน กระบวนการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ กระบวนการบริการการศึกษา กระบวนการพัฒนาบุคลากร กระบวนการประชาสัมพันธ์
และกระบวนการประเมินผลงานการดําเนินงาน ดังแสดงตามภาพที่ 2

ภาพที่ 2 กระบวนการจัดการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กระบวนการวางแผนงานและงบประมาณ

Support Process

กระบวนการพัสดุ
กระบวนการการเงิน
กระบวนการบริการนักศึกษา
กระบวนการธุรการ
กระบวนการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Core

กระบวนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
กระบวนการ
จัดเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ

กระบวนการวิ
จัยเผยแพร่
องค์ความรู้

กระบวนการ
บริการวิชาการ
แก่ชุมชน

กระบวนการทํานุ
บํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ทักษะเป็นเลิศ
เชิดชูคุณธรรม
ก้าวนําวิชาการ
เชี่ยวชาญ
เทคโนโลยี

จากการจัดการกระบวนการดังรูปที่แสดงข้างต้นนัน้ ทางหน่วยงานได้นํามาวิเคราะห์และจัดทําเป็นโครงสร้างทางการบริหาร ดังนี้
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กระบวนการจัด
เรียนรูท้ ี่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ

กระบวนการ
การวางแผน
และ
งบประมาณ

กระบวนการ
เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์

กระบวนการวิจัย
เผยแพร่องค์
ความรู้

กระบวนการ
ธุรการ

กระบวนการ
บริการ
นักศึกษา

กระบวนการ
บริการวิชาการ
แก่ชุมชน

กระบวนการ
พัฒนา
บุคลากร

กระบวนการ
การเงิน

กระบวนการทํานุ
บํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

กระบวน
การพัสดุ

กระบวนการ
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

กระบวนการ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะกรรมการประจําคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณบดี
รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและบริการ

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

หัวหน้าสํานักงานคณบดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม
หัวหน้าฝ่ายนโยบาย/แผน
และประกันคุณภาพ

รองคณบดี
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

หัวหน้าสาขาวิชา/หัวหน้าแขนง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม (Technology Computer Application in Architecture)
2. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Technology and Occupational Health
3. หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ (Interior and Exhibition Design)
4. หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic and Multimedia Design)
5. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (Program in Management Technology)
- หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร (Section of Real Estate and Facility Management)
- หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Management)
- หัวหน้าแขนงวิชานวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (Printing and Packaging Innovation)
6. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology)
- หัวหน้าแขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (Industrial Electrical Technology)
- หัวหน้าแขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology)
หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต
7. หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Bachelor of Design Program in Design and Packaging)
- หัวหน้าแขนงวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Printing Design)
- หัวหน้าแขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Industrial Design)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
8. หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)

โครงสร้างการดําเนินงานของหน่วยงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะกรรมการ
ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งานจัดการศึกษา
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม (Technology
Computer Application in Architecture)
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Technology
and Occupational Health
3. สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ (Interior and
Exhibition Design)
4. สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic and Multimedia
Design)
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (Program in Management Technology)
- แขนงวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร (Section of
Real Estate and Facility Management)
- แขนงวิชาการจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Management)
- แขนงวิชานวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (Printing and Packaging
Innovation)
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology)
- แ ข น งวิ ช าเท ค โน โล ยี ไฟ ฟ้ าอุ ต ส าห ก รรม (Industrial Electrical
Technology)
- แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology)
2. หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต
1. สาขาวิ ช าการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ์ (Bachelor of Design
Program in Design and Packaging)
ิ
ั ์(
)

1.4 ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
สาขาวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
2. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
3. สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
8. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
9. สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
10. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
11. สาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
12. แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
13. แขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์
14. แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์
15. แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอน
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2562
2563
2564







































16. แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
17. แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
18. แขนงวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
19. แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
20. แขนงวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร
21. แขนงวิชาการจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ
22. แขนงวิชานวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
1. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รวมทั้งสิ้น



-



-









18


18


12

1.4.2 ข้อมูลนักศึกษา
จํานวนนักศึกษา
สาขาวิชา
หลักสูตร 4 ปี (วท.บ.)
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การจัดการอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

ปีการศึกษา 2562
ปกติ
พิเศษ
รวม

ปีการศึกษา 2563
ปกติ
พิเศษ
รวม

ปีการศึกษา 2564
ปกติ
พิเศษ
รว

11
43
19
55
86

118
72
184
303

8
19
120

-

11
43
19
55
86

-

118
72
184
303

-

8
19
12

การออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ
การบริหารทรัพยากรอาคาร
อุตสาหกรรมการพิมพ์
แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
แขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์
เทคโนโลยีไฟฟ้า
แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แขนงวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีการจัดการ
แขนงวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร
แขนงวิชาการจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ
แขนงวิชานวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
หลักสูตร 4 ปี (วศ.บ.)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รวมทั้งสิ้น

18
26
-

-

18
26
-

77
74
80
194
88
-

-

77
74
80
194
88
-

15
18
1
4
12

-

15
18
1
4
12

-

-

-

-

-

-

15
15
-

-

15
15
-

28
333

-

28
333

-

163
1,353

36

-

36
44

163
1,353

443

1.4.3 ข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
สาขาวิชา

ปีการศึกษา 2561
ปกติ
พิเศษ
รวม

ปีการศึกษา 2562
ปกติ
พิเศษ
รวม

ปีการศึกษา 2563
ปกติ
พิเศษ

ออกแบบผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
การจัดการอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
เทคโนโลยีการพิมพ์
เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
การออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ
การบริหารทรัพยากรอาคาร
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรมการพิมพ์
แขนงวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
แขนงวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์

19
35
5
35
12
9
4
29
2
-

43
38
29
13
37
38
32
16
28
22
36
38
-

19
31
20
48
59
23
28
20
29
-

-

19
35
5
35
12
9
4
29
2
-

-

43
38
29
13
37
38
32
16
28
22
36
38
80
-

-

ร

19
31
20
48
59
23
28
20
29
-

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อตุ สาหกรรม
แขนงวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
รวมทั้งสิ้น

22
8
180

-

22
8
180

370

1.4.4 ข้อมูลการมีงานทําของบัณฑิต
ปีการศึกษา

การมีงานทํา
เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ข้นั ต่ําของ ก.พ.
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

2561

2562

2563

258
214
4.38

288
288
4.64

211
211
4.63

1.4.5 ข้อมูลผลงานวิจัย
จํานวน
สาขาวิชา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ 2562
ผลงาน นําไปใช้

68
68

68
68

ปีงบประมาณ 2563
ผลงาน
นําไปใช้

43
43

43
43

ปีงบประมาณ 2564
ผลงาน นําไปใช้

120
120

120
120

-

370

21
298

-

21
29
8

1.4.6 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ
จํานวนโครงการบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
2562
2563
2564

สาขาวิชา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวมทั้งสิ้น

6
6

2
2

2
2

1.4.7 ข้อมูลการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
2562
2563
2564

สาขาวิชา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวมทั้งสิ้น

3
3

4
4

1
1

1.4.8 ข้อมูลบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ

หน่วยงาน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ 2562
ตรี โท เอก รวม

ปีงบประมาณ 2563
ตรี โท เอก รวม

ปีงบประมาณ 2564
ต่ํา ตรี โท เอก รวม
กว่า
ป.
ตรี

7
7

9
9

-

16
16

6
6

10
10

-

16
16

5
5

8
8

8
8

-

21
21

สายวิชาการ
หน่วยงาน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ 2562
อ. ผศ. รศ. รวม

ปีงบประมาณ 2563
อ. ผศ. รศ. รวม

ปีงบประมาณ 2564
อ. ผศ. รศ. รวม

42
42

1
1

32
32

14
14

3
3

59
59

35 22
35 22

58
58

21
21

5
5

58
58

1.5 ขั้นตอนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และจัดทําแผนปฏิบัติ
การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะกรรมการทบทวน/จัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในและภายนอก

กรกฎาคม
2564

ผู้บริหารกําหนดปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม)

กรกฎาคม
2564

ผู้บริหารและบุคลากร ประเมินให้นา้ํ หนักคะแนนตามลําดับจากมากไปหาน้อยของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และภัยคุกคาม

กรกฎาคม
2564

คณะกรรมการทบทวน/จัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ และรองผู้บริหารระดับหน่วยงานวิเคราะห์ปัจจัยเชิง
ยุทธศาสตร์ กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กําหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และค่านิยมหลักขององค์กร

กรกฎาคม
2564

คณะกรรมการทบทวน/จัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ รองผูบ้ ริหารระดับหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานกําหนด
โครงการกิจกรรม
คณะกรรมการทบทวน/จัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ ยก (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
และแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

-

เสนอคณะกรรมการประจําคณะ
- เสนออธิการบดี

นําแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่
การปฏิบัติ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

สิงหาคม
2564
สิงหาคม
2564

กันยายน
2564
ตุลาคม2564
– กันยายน
2565

ไตรมาส ที่
1-4

1.4 ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

1.5 ข้อมูลพืน้ ฐานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
หน่วยงานจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
1.5.2 พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตที่เน้นทักษะในการประกอบวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ มีความพร้อมในการเรียน
รู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
2. การวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
หรือชุมชน
3. บริการวิชาการ ให้การบริการวิชาการที่เป็น เอตทัคคะ ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดย
การมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม
4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีไทยและสืบสานวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา
1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area)
1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้เป็นมืออาชีพ มีปัญญา มีคุณธรรม และมีทักษะที่
เชี่ยวชาญ ตรงกับความต้องการและเป็นที่พึงพอใจของสังคม
2. สร้างสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ผลงานวิชาการ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญา
ไทยสู่ประชาคมอาเซียน
3. เผยแพร่ความรู้ การบริการวิชาการ ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปสู่ชุมชนและสังคม
4. ส่งเสริม สนับสนุน การทํานุบํารุงศิลปวัฒ นธรรม และเทคโนโลยีพื้นบ้าน ของชุมชนและ
สังคม

1.5.4 เสาหลัก (Pillar)
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2) คุณธรรม (Morality)
3) เครือข่าย (Partnership)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
1.5.5 วัฒนธรรม (Culture)
เคารพผู้อาวุโส มีความสามัคคี
1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity)
นักปฏิบัติมืออาชีพ
1.5..7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังการเรียนรู้
1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
- F (Fast) หมายถึง การปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา
- I (Inspiration) หมายถึง การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน
- T (Teamwork) หมายถึง การปฏิบตั ิงานเป็นทีม
1.5.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

แผนการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาต่อ (คุณวุฒิปริญญาเอก) สายวิชาการ 5 ปี ( พ.ศ. 2565 - 2569)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แผนการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาต่อ (คุณวุฒิปริญญาเอก) สายวิชาการ 5 ปี ( พ.ศ. 2565 - 2569)

ที่

สาขาวิชา

จบการศึกษาปริญญาเอก

จํานวนอาจารย์
(คน)

รวม
ปี 65

ปี 66

ปี 67

ปี 68
1

ปี 69

1

สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ

5

1

1

2

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

4

1

1

2

3

สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

4

1

1

4

สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

5

1

5

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม

5

6

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

4

7

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

4

8

สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมอุตสาหกรรม

4

9

สาขาวิชานวัตกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

4

10

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

4

11

สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์

5

12

5

1

1

3

1

3

1

1

1

1

2

1
1

1
1

1

2
1

1.6.1 ตารางข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามประเภทบุคลากร และคุณวุฒิการศึกษา

ข้าราชการ
ลําดับ
ที่

พนง.(เงินรายได้)

ขื่อหน่วยงาน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1

ป.
ตรี
0

ป.โท
3

รวม
ข้าราชการ

ป.
เอก
8

11

ป. ป.โท
ตรี
1 16

ป.
เอก
1

รวม พนง.
(เงิน
รายได้)
18

พนง.(งบประมาณ
แผ่นดิน)
ป. ป.โท ป.
ตรี
เอก
0
14 16

รวม พนง.
(งบประมาณ
แผ่นดิน)
25

ผลรวม
ทั้งหมด

55

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564
1.6.2 ตารางข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามประเภทบุคลากร และตําแหน่งทางวิชาการ
ข้าราชการ
ลําดับ
ที่
1

พนง.(เงินรายได้)

ขื่อหน่วยงาน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564

รวม
ขรก.
ผศ. รศ.
5
4

อ.
1

10

ผศ. รศ.
11 3

ศ.
0

อ.
0

รวม
พนง.
(เงิน
รายได้)
17

พนง.(งบประมาณ
แผ่นดิน)
ผศ.
13

รศ.
14

อ.
1

รวม
พนง.(งบ
ประมาณ
แผ่นดิน)
28

ผลรวม
ทั้งหมด
55

1.6.3 ตารางข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จําแนกตามประเภทบุคลากร และคุณวุฒิการศึกษา

ลําดับ
ที่

หน่วยงาน

1

ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
อุตสาหกรรม

ข้าราชการ
ป.ตรี ป.โท

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564

2

รวม

2

พนง.(งปม.เงินรายได้)
ต่ํา ป.ตรี ป.โท ป.
กว่า
เอก
ป.ตรี
1

รวม

1

พนง.(งปม.แผ่นดิน)
ต่ํา ป.ตรี ป.โท
กว่า
ป.ตรี
6
6

รวม

12

ลจ.ชั่วคราว
ต่ํา ป.ตรี
กว่า
ป.ตรี
4

รวม

4

ลจ.ประจํา
ต่ํา ป.ตรี ป.โท
กว่า
ป.ตรี

รวม

ผลรวม
ทั้งหมด
19

ส่วนที่ 2
แผนการพัฒนาบุคลากร
2.1 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
ให้มหาวิทยาลัยและส่วนงานต่างๆ มีบทบาทและหน้าที่ดังนี้
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกกลุ่ม ทุกระดับอย่างทั่วถึงต่อเนื่องและ
เหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ สร้างจิตสํานึกและทัศนคติของบุคลากรให้สามารถปรับเปลี่ยนไปในทางที่
พึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
2. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะตลอดจนมี
ค่านิยม คุณธรรม และทัศนคติที่ถูกต้องทันสมัยสามารถนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและให้ถือว่าการฝึกอบรมและพั ฒ นาบุ คลากรเป็นการลงทุน เพื่ อความ
เจริญ ก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดสรรวงเงินงบประมาณไว้เป็นการเฉพาะอย่างเหมาะสม และ
กําหนดสัดส่วนระยะเวลาในการ ฝึกอบรมในรอบปีงบประมาณอย่างชัดเจน
3. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ค วามร่ ว มมื อ ในการสร้ า งเครื อ ข่ า ยการพั ฒ นาบุ ค ลากร ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัย และส่วนงาน เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีความสอดคล้อง
กับความต้องการอย่างแท้จริง
2.2 วัตถุประสงค์ของแผนการพัฒนาบุคลากร
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนสมรรถนะทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าในสายงานของตน
4. เพื่ อ ปลู ก ฝั งให้ บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ต น ครองตน ภายใต้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล และจรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลัย
2.3 ยุ ท ธศาสตร์ เป้ า ประสงค์ เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ตั ว ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ และค่ า เป้ า หมายของ
มหาวิทยาลัย
2.3.1 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน
2.3.3 ตัวชี้วัดความสําเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา (ร้อยละ 5)

ค่าเป้าหมาย
≥5

2.4 ขั้นตอนการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร
คณะวิทยาการจัดการได้ดําเนินการโดยกําหนด หน้าที่รับผิดชอบ แต่ละตําแหน่งที่สอดคล้องกับ
ภารกิจ ลักษณะงาน ความจําเป็นของสถาบันอุดมศึกษา โดยการจัดทําแผนพั ฒนาบุคลากรของคณะฯ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ดําเนินการดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
2. กําหนด หน้าที่รับผิดชอบ แต่ละตําแหน่งที่สอดคล้องกับภารกิจ ลักษณะงาน ความจําเป็นของ
สถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
3. นําข้อมูลตามข้อ 1 คือ ความต้องการจําเป็นของบุคลากรฯ มาวิ2เคราะห์และจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรพร้อมทั้ง ทบทวน กระบวนการพัฒนาบุคลากรรู้ที่ได้กําหนดไว้ในงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาปรับปรุง
ให้มีความเหมาะสมสําหรับงบประมาณ พ.ศ. 2565
4. เสนอแผนพัฒนาบุคลากรให้ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ
5. สื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลายให้กับบุคลากรได้รับทราบ
6. จัดทําระบบและติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ําเสมอ
และจัดทํารายงานเสนอต่อผู้มีอํานาจ รวมทั้งนําผลการติดตามไปปรับปรุงการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
7. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
และนําไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรและกระบวนการพัฒนาบุคลากรสําหรับปีต่อไป
2.5 แผนการพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2565 – 2569 ) และประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
2.5.1 แผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569) และประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.5.2 ตารางกิจกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรม/โครงการ
ด้านการศึกษาต่อ
1. โครงการเพิ่มตําแหน่งทาง
วิชาการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ปี 65

ปี 66

ปี 67

ปี 68

ปี 69

กลุ่ม
เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

1.เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์มีความ
ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการ
พั ฒ นาผลงานทางวิ ช าการ และ
ความเข้ า ใจถึ ง หลั ก เกณ ฑ์ และ
ขั้ น ต อ น ก าร ส่ งงาน เพื่ อ เข้ าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ
2.เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิต
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอตําแหน่ง
ทางวิชาการให้มากขึ้น

1. ร้อยละของผู้สอน ร้อยละ
ที่มีคุณภาพสูง
> 35
(ตําแหน่งทาง
วิชาการ)

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ บุคลากรสาย
> 35 > 35 > 35 > 35 วิชาการ

ฝ่ายบริหาร

2 โครงการเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น
ของบุคลากรสยสนับสนุน
วิชาการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนวิชาการให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมืออาชีพ

จํานวนบุคลากรสาย 1 คน
สนับสนุนวิชาการที่
เข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้น

1 คน

ฝ่ายบริหาร

3 โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษของบุคลากร

เพื่อให้บุคลากรของคณะวิทยาการ
จัดการมีความรู้ ความสามารถและ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการ
ปฏิบัติงาน

ร้อยละของบุคลากร
ที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละ
≥72

1 คน

1 คน

1 คน

บุคลากรสาย
สนับสนุน
วิชาการ

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
บุคลา ฝ่ายบริหาร
≥72
≥72
≥72 กรสายวิชาการ
≥72
และสาย
สนับสนุน
วิชาการ สังกัด

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
จัดการ

โครงการการพัฒนา
4 ความเชี่ยวชาญทักษะวิชาชีพ
การแสวงหาความรู้ความ
เชี่ยวชาญการศึกษาต่อเพิ่ม
คุณวุฒิ

เพื่อเพิ่มคุณวุฒิ การไป
ปฏิบัติงานให้มีความเพิ่มพูนความ
เชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ

จํานวน
บุคลากรของคณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

1

บุคลากรสาย
วิชาการคณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ฝ่าย
บริหาร

2.5 แผนการพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ
1.
โครงการเพิ่มตําแหน่งทาง 1.เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ค ณาจารย์ มี ค วาม - ร้อยละของผู้สอนที่มี
วิชาการ
ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนา คุณภาพสูง (ตําแหน่งทาง
ผลงานทางวิชาการ และความเข้าใจถึง วิชาการ)
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการส่งงานเพื่อ
เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
2.เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ค ณ าจารย์ ผ ลิ ต
ผลงานทางวิ ช าการเพื่ อ ขอตํ า แหน่ ง
ทางวิชาการให้มากขึ้น
2. โครงการเข้าสู่ตําแหน่งที่
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นา จํานวนบุคลากรสาย
สูงขึ้นของบุคลากรสาย
ศักยภาพของบุคลากรทั้งสายวิชาการ วิชาการที่เข้าสู่ตําแหน่งที่
สนับสนุนวิชาการ
แ ล ะ ส า ย ส นั บ ส นุ น วิ ช า ก า ร ให้ สูงขึ้น
ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
3
โครงการพัฒนาศักยภาพ
เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรของคณะวิ ท ยาการ ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน
ด้านภาษาอังกฤษของ
จั ด การมี ค วามรู้ ความสามารถและ เกณฑ์มาตรฐาน
บุคลากร
ทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษในการ ภาษาอังกฤษของ
ปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัย

เป้าหมายของตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ

ร้อยละ ≥35

บุคลากรสาย
วิชาการ

ตุลาคม 2564 –
กันยายน 2565

10,000

1 คน

บุคลากรสาย
วิชาการ

มกราคม 2565
-ธันวาคม 2565

10,000

บุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ
สังกัดคณะ
วิทยาการจัดการ

ตุลาคม 2564 –
สิงหาคม 2565

10,000

ร้อยละ ≥72

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายบริหาร

ส่วนที่ 3
แนวทางการนําแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
การนําแผนการพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - พ.ศ.2569) ,ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความสําคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทํา
โครงการ/กิจกรรมให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่
กําหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กําหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมด้านพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2. เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการ และกลไกการบริ ห ารจั ด การนํ า แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อย่างเป็น
ระบบ
3.1 แนวทางการนํ า แผนการพั ฒ นาบุ ค ลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-พ.ศ.2569) ,ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกําหนดทางการนําแผนการพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจัดทํา
แนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับ
หน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่กําหนด
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ กําหนดไว้ และนําไปสู่การพิ จารณาการสนับสนุน
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทําฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย

38
5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานว่าสามารถ
ตอบสนองต่ อวัตถุป ระสงค์ของแผนการพั ฒ นาบุ คลากรประจํ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งสามารถ
ประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
3.2 การติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การติ ด ตามประเมิ น ผลเป็ น เครื่อ งมื อ สํ าคั ญ ที่ จ ะสนั บ สนุ น ให้ ก ารดํ าเนิ น งานของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กําหนดไว้ในแผนการพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสําเร็จหรือความล้มเหลวของการดําเนินงาน และนําไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานเพื่อแก้ไขปัญ หาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถ
บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทําระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละเสริ ม สร้ างความเข้ าใจเรื่ อ งการติ ด ตามประเมิ น ผลและกํ าหนดตั ว ชี้ วั ด
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนํามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง
เป็นรูปธรรม
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 อย่างต่อเนื่อง
3. กําหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนการพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ทุกๆไตรมาสพร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทําการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน เพื่อนําไปสู่การ
ตัดสินใจของผู้บริหาร

ภาคผนวก

ก

คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี
( พ.ศ. 2565 – 2569 ) และประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

