
 

 

 

 

 

แผนพัฒนาบุคลากร 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 



2 
 

คํานํา 

 

ฝายบริหารงานท่ัวไป  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ไดจัดทําแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประจําปงบประมาณ  2558 และ
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประจําปงบประมาณ  
2558-2561 เพ่ือใชเปนแผนกํากับทิศทางการพัฒนาบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย ในกรอบระยะเวลา  4 ป 
ซ่ึงการจัดทําแผนดังกลาวเปนการดําเนินการตามแผนกลยุทธราชภัฏสวนสุนัน ทา ตามยุทธศาสตรและกล
ยุทธของบัณฑิตวิทยาลัยใหสอดคลองและตอบสนองกับยุทธศาสตร กลยุทธ และตัวชี้วัดความสําเร็จของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวมท้ังนโยบาย  ของผูบริหารท่ีมุงเนนใหมีการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพ  เปนผูนําทางวิชาการและการวิจัย  และจากการวิเคราะหสถานการณของ
มหาวิทยาลัยในปจจุบัน ซ่ึงแผนดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูบริหารหนวยงานเรียบรอยแลว 
 
 

 
                                                                                   ฝายบริหารงานท่ัวไป 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

                                                                        ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 
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นโยบายการพัฒนาบุคลากร 
 

                การดําเนินการจัดทํา แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
สวนสุนันทา  เนนแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารบุคคลของสํานักงาน  ก.พ. โดยสาระสําคัญ  
ประกอบดวย ท่ีมาและแนวทางการพัฒนาบุคลากร  วิสัยทัศน พันธกิจ แผนงานโครงการ  / กิจกรรรมเพ่ือ
รองรับการพัฒนาบุคลากร  ตัวชี้วัด  คาเปาหมายโครงการ  และผูรับผิดชอบในการดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ  โดยแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  จะเปนกลไกสําคัญเพ่ือขับเคลื่อนแผนกลยุทธของ
มหาวิทยาลัยไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  ท่ีมีสวนรวมผลักดันใหการดําเนินงานภายใตภารกิจและ
โครงการตาง ๆ บรรลุเปาประสงค มุงสูวิสัยทัศน ท่ีกําหนดรวมกันได บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา  มีความคาดหวังใหแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลฉบับนี้เปนเครื่องมือชวยใหบุคลากรท่ีสังกัด
ฝายงานตาง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยสามารถพัฒนาศักยภาพไปสูผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีวางไวและ
พรอมท่ีจะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ไปสูวิสัยทัศนท่ีกําหนดไวตอไป 

 

 

 

 

                    รองศาสตราจารย ดร.ธนสุวิทย ทับหิรัญรักษ  

                                คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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สวนที่ ๑  

บริบทหนวยงาน 
 

ประวัติความเปนมาของหนวยงาน 

ในป พ.ศ.2542 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซ่ึงในขณะนั้นยังเปนสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา  

ไดตั้งโครงการบัณฑิตศึกษาข้ึน โดยมีสายงานข้ึนตรงตอรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ มีชื่อเรียก

หนวยงานภายในวา “บัณฑิตวิทยาลัย” มีฐานะเทียบเทาคณะ กําหนดวัตถุประสงคของการจัดตั้งเพ่ือทํา

หนาท่ีจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ท้ังในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาตาง  ๆ และหลักสูตรแรกท่ีเปดสอน    

คือ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพ  

ตอมาในป พ.ศ.2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ไดเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา ตามการประกาศใชพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2547  เม่ือเดือน 

กรกฎาคม พ.ศ. 2548  บัณฑิตวิทยาลัยไดรับการจัดตั้งใหเปนหนวยงานตามโครงสรางภายในของ

มหาวิทยาลัย ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ท่ีมีการบริหารงานบุคคลและงานบริหารวิชาการของตนเอง โดยมีหนาท่ีกํากับมาตรฐานและประสานงาน

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยการจัดตั้ง

และการดําเนินงานจัดการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2548 เปนบัณฑิตวิทยาลัยแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา และใหใชชื่อเปนภาษาอังกฤษวา “The Graduate School Suansunandha Rajabhat 

University” 

 ซ่ึงในปจจุบันบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เปนศูนยกลางในการประสาน

และกํากับดูแลควบคุมมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตบุคลากร

ท่ีมีความรู ความสามารถเฉพาะสาขา ใหสอดคลองกับความตองการของสังคมในการพัฒนาประเทศ มี

วิสัยทัศน คือ “สงเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอยางมีคุณภาพ และไดมาตรฐานระดับชาติ 

พรอมเขาสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ”และมีพันธกิจ 4 ประการ ไดแก  1 ) สงเสริมสนับสนุน

การเรียนการสอน งานวิจัย และพัฒนาความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนภายใตการกํากับ

มาตรฐานวิชาการ  2) พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหมีสังคมคุณภาพ องคความรู และทักษะสู

ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก3 ) สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมท่ีสรางคุณคาแกสังคม และบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือคงไวซ่ึงเอกลักษณชุมชนทองถ่ิน  4) สงเสริมสนับสนุนบริการวิชาการตอชุมชนและ

สังคมสอดรับกระแสโลกาภิวัตนและประชาคมอาเซียน ซ่ึงสอดคลองกับการพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาในดานตาง ๆ เพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศในดาน

ตาง ๆ ตอไป 
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ในปการศึกษา 2557 บัณฑิตวิทยาลัย ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา

ท้ังปริญญาโทและปริญญาเอก รวมท้ังสิ้นจํานวน 17 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

3. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ 

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร 

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต 

9. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ 

10. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

11. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร 

12. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร 

13. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร 

14. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา 

15. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

16. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร 

17. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต 

 

วิสัยทัศน (Vision) 

 สงเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอยางมีคุณภาพ และไดมาตรฐานระดับชาติ พรอมเขา

สูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
 

คานิยมองคกร (Core Value) 

 มุงผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถ คูคุณธรรม รับใชสังคม และรองรับการพัฒนาประเทศ  
 

วัฒนธรรมองคกร (Corporate Culture) 

ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย โดยการแสดงความเคารพผูอาวุโสและการทักทาย 
 

พันธกิจ (Mission) 

 1. สงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย และพัฒนาความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและ

เอกชนภายใตการกํากับมาตรฐานวิชาการ 

 2.  พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหมีสังคมคุณภาพ องคความรู และทักษะสูประชาคมอาเซียน

และประชาคมโลก 
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 3.  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมท่ีสรางคุณคาแกสังคม และบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือคงไวซ่ึงเอกลักษณ

ชุมชนทองถ่ิน 

 4.  สงเสริมสนับสนุนบริการวิชาการตอชุมชนและสังคมสอดรับกระแสโลกาภิวัตนและประชาคม

อาเซียน 
 

อัตลักษณ (Identity) 

เปนนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

 

เอกลักษณ (Uniqueness) 

 เนนความเปนวัง ปลูกฝงองคความรู ยึดม่ันคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล 
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แผนยุทธศาสตรของบัณฑิตวิทยาลัย ป 2558 – 2562 (Strategic Map) 
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โครงสรางองคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการ 

อาํนวยการบัณฑิตวทิยาลัย 

 

คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 

คณะกรรมการ 

บริหารหลักสูตรปริญญาเอก 

คณะกรรมการ 

บริหารหลักสูตรปริญญาโท 
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โครงสรางการบริหาร 
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ขอมูลบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 
 

บุคลากรสายวิชาการ (20 ราย) 

ลําดับ ช่ือ – สกุล 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

ทางการศึกษา 
ขาราชการ พนง.ม.ประจํา พนง.ม.ช่ัวคราว 

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (ปร.ด.) 

1 ดร.สุดาวรรณ  สมใจ - ปริญญาเอก   / 
2 ดร.นัทนิชา หาสุนทรี - ปริญญาเอก   / 
3 ดร.นพดล บุรณนัฏ - ปริญญาเอก   / 
4 ดร.พลอมร  ธรรมประทีป - ปริญญาเอก   / 
5 ดร.ศรีปริญญา ธูปกระจาง - ปริญญาเอก   / 
6 ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ - ปริญญาเอก   / 

สาขาวิชาภาษาศาสตร (ปร.ด.) 
7 ศ.ดร.อัจฉรา วงศโสธร ศาสตราจารย ปริญญาเอก   / 
8 รศ.ดร.บุญเรือง ชื่นสุวิมล รองศาสตราจารย ปริญญาเอก   / 
9 ผศ.ดร.เคิรก  เพอรสัน ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก   / 

(จางดวยเงินแผนดิน) 

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร (ปร.ด.) (วท.ม.) 
10 ผศ.(พิเศษ)พล.ต.ท.ดร.ณรงค กุลนิเทศ ผูชวยศาสตราจารย 

(พิเศษ) 
ปริญญาเอก   / 
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บุคลากรสายวิชาการ  (ตอ) 

ลําดับ ช่ือ – สกุล 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

ทางการศึกษา 
ขาราชการ พนง.ม.ประจํา พนง.ม.ช่ัวคราว 

สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร (ปร.ด.) 
11 ศ.กีรติ  บุญเจือ ศาสตราจารย ปริญญาโท   / 
12 ศ.เสฐียรพงษ วรรณปก ศาสตราจารย ปริญญาโท   / 
13 ศ.อดิศักดิ์ ทองบุญ ศาสตราจารย ปริญญาโท   / 
14 ดร.วิบูลย  แสงกาญจนวนิช - ปริญญาเอก   / 
15 ดร.วิเศษ แสงกาญจนวนิช - ปริญญาเอก   / 

อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
16 ผศ.ดร.วรวิทย จินดาพล ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก   / 
17 ผศ.ดร.สุคนธ เครือน้ําคํา ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก    
18 ดร.ชื่นอารมณ จันทิมาชัยอมร - ปริญญาเอก    
19 ดร.อัคคกิตติ์ ศรีศิลปโสภณ - ปริญญาเอก    
20 ดร.ปวิช เฉลิมวัฒน - ปริญญาเอก    

 
 
 

ขอมูล ณ วันท่ี 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
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ขอมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (จํานวน 35 ราย) 

(พนักงานมหาวิทยาลัย) 

ลําดับ ช่ือ – สกุล 
คุณวุฒิ 

ทางการศึกษา 
ตําแหนง พนง.ม.ประจํา พนง.ม.ช่ัวคราว 

1 นางสาวกนิษฐา กฤตภคะ ปริญญาโท (หัวหนาสํานักงาน) 
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

/  

2 นางสาวณิชกานต เพชรปานกัน ปริญญาตรี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป /  
3 นางสาวเกษรา  ตรีไพชยนตศักดิ์ ปริญญาตรี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป /  
4 นางสาวอุไรรัตน สินสมบุญ ปริญญาตรี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป /  
5 นายธวัชภูพิสิฐ  ภัทรดาภา ปริญญาโท นักวิชาการการเงินและบัญชี /  
6 นางสาวสุวรรณี  ปุญสิริ ปริญญาตรี นักวิชาการศึกษา  / 
7 นางสาววิศิษฐา จินดาลัทธ ปริญญาตรี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  / 

8 นางสาววิรงรอง ทําโย ปริญญาตรี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  / 
9 นางสาวเพ็ญพักตร สวาง อนุปริญญา (ปวส.) เจาหนาท่ีธุรการ  / 
10 นางสาวปวีณา ศรีบุญเรือง ปริญญาตรี นักวิชาการเงินและบัญชี  / 
11 นายวราพงษ ทาขนุน ปริญญาตรี นักวิชาการศึกษา  / 
12 นางสาวอณิธิตา ยมสาร ปริญญาตรี นักวิชาการศึกษา  / 
13 นางสาวนฤมล ตีระพัฒนเกียรติ ปริญญาโท นักวิชาการศึกษา  / 
14 นางสาวเบญจวรรณ ยศระวาส ปริญญาตรี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  / 
15 นางสาววิมลภักดิ์ เสืออุดมนันท ปริญญาโท เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  / 
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บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (ตอ) 
 

ลําดับ ช่ือ – สกุล 
คุณวุฒิ 

ทางการศึกษา 
ตําแหนง พนง.ม.ประจํา พนง.ม.ช่ัวคราว 

16 นายพลกฤษณ ชิดชอบ ปริญญาตรี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  / 
17 นางสาวณัฐกฤตา ทองขัด ปริญญาตรี นักวิชาการศึกษา  / 
18 นางสาวปยะกาญจน แกวโก ปริญญาโท เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  / 
19 นายกฤษฎา  กมลสาร ปริญญาตรี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  / 
20 นางสาวน้ําฝน  พรานงูเหลือม ปริญญาตรี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  / 
21 นางสาวจิระวดี หาญฤทธา ปริญญาโท นักวิชาการศึกษา  / 
22 นางพรรณนลิน  สัชฌุกร ปริญญาตรี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  / 
23 นางรุงเพชร วองเจริญพร ปริญญาโท เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  / 
24 นางสาวตรีนุช นุมสีหมอก ปริญญาตรี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  / 
25 นางสาววาสนา เพ็ชระ ปริญญาตรี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  / 
26 นางสาวกาญจนา วัฒนาศิริกุลชัย ปริญญาตรี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  / 
27 นางสาวสุวรรณี กิระหัส อนุปริญญา (ปวส.) เจาหนาท่ีธุรการ  / 
28 นางสาวกุลนิดาวรรณ  ดําคํา ปริญญาตรี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  / 
29 นางชุติมา  ม่ิงขวัญสกุล ปริญญาตรี นักวิชาการศึกษา  / 
30 นางสาวปราณี ชื่นตา ปริญญาตรี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  / 
31 นางสาวเอ้ืออารี  เวฬุวนารักษ ปริญญาตรี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  / 
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(พนักงานราชการ) 
 

ลําดับ ช่ือ – สกุล 
คุณวุฒิ 

ทางการศึกษา 
ตําแหนง 

32 นายวรเทพ นาควงศ ปริญญาโท นักวิชาการการเงินและบัญชี 
33 นางสาวบุญญาดา พาหาสิงห ปริญญาโท นักวิชาการศึกษา 

 
 
(พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางชั่วคราว) 
 

ลําดับ ช่ือ – สกุล 
คุณวุฒิ 

ทางการศึกษา 
ตําแหนง 

34 นางสาวพัชรินทร  ลายเมฆ ประถมศึกษาปท่ี 6 คนงาน 
35 นางยุพา  มวงงาม มัธยมศึกษาตอนปลาย คนงาน 

 

 

ขอมูลบุคลากรท่ีเกษียณอายุราชการ 

                         (ไมมี) 
 

ขอมูล ณ วันท่ี 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
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สวนที่ ๒  

แผนพัฒนาบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 

ลําดับท่ี ยุทธศาสตร กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา 
1 ยุทธศาสตรท่ี ๓ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเขียน

บทความวิจัยและบทความวิชาการ 
คณาจารยและนักศึกษาเขารวม 
และนําความรูไปใชประโยชน 

บุคลากรมีศักยภาพ
ท่ีสูงข้ึนและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

ฝายวิชาการ  ต.ค. 57-ก.ย 58 

2 ยุทธศาสตรท่ี ๑ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
ถายทอดแผนสูการปฏิบัติราชการ
และศึกษาดูงานในองครวมดานการ
บริหารจัดการศึกษา  

๑.จํานวนผูเขารวมโครงการ
คณาจารยและบุคลากร  
๒. ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ รอยละ ๘๐ 

บุคลากรมีศักยภาพ
ท่ีสูงข้ึนและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

ฝายบริหารงาน
ท่ัวไป 

 ต.ค. 57-ก.ย 58 

3 ยุทธศาสตรท่ี ๑ โครงการกีฬาสานสัมพันธบุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัย 

1.ผูเขารวมโครงการไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ 
2.ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการอยูในระดับดี-ดีมาก 

บุคลากรมีศักยภาพ
ท่ีสูงข้ึนและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

ฝายบริหารงาน
ท่ัวไป 

 ต.ค. 57-ก.ย 58 

4 ยุทธศาสตรท่ี ๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
เตรียมความพรอมรองรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗” 
 

คณาจารย บุคลากรของบัณฑิต
วิทยาลัยท่ีเขารวมโครงการไม
นอยกวา รอยละ ๘๐ 

บุคลากรมีศักยภาพ
ท่ีสูงข้ึนและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
 
 
 

ฝายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

 ต.ค. 57-ก.ย 58 
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5 ยุทธศาสตรท่ี ๗ โครงการอนุรักษวัฒนธรรมไทย 
“มารยาทงามตามวิถีชาววัง” 

ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ 

บุคลากรมีศักยภาพ
ท่ีสูงข้ึนและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

ฝายบริหารงาน
ท่ัวไป 

 ต.ค. 57-ก.ย 58 

6 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล 

ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ 

บุคลากรมีศักยภาพ
ท่ีสูงข้ึนและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

ฝายบริหารงาน
ท่ัวไป 

 ต.ค. 57-ก.ย 58 
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บุคลากรที่กําลังศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 

 
 

ลําดับท่ี 
 

ชื่อ-สกุล 
 

ระดับการศึกษา 
 

หลักสูตร 
 

สถาบัน 
 

ว/ด/ป/  
ท่ีเร่ิมศึกษาตอ 

 
ว/ด/ป  

ท่ีคาดวา 
จะสําเร็จการศึกษา 

งบประมาณท่ีใช 

ทุน
สวนตัว 

ทุน
มหาวิทยาลัย 

สายสนับสนุนวิชาการ 
1. นางสาวเกษรา ตรีไพชยนตศักดิ ์ ปริญญาโท วิชาการวิจัยและพัฒนา

ศักยภาพมนุษย  
(แขนงการตรวจสอบ 
และประกันคุณภาพ) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 ต.ค. 2555 9 ม.ค. 2558 - 126,200.- 

2. นางสาวสุวรรณี ปุญสิร ิ ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ 

29 ม.ีค. 2556 29 ม.ีค. 2558 - 180,000.- 

3. นายวราพงษ ทาขนุน ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 16 ม.ิย. 2556 15 ม.ิย. 2558 - 200,000.- 
4. นางสาวณิชกานต เพชรปานกัน ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 02 ส.ค. 2557 1 ส.ค. 2559 - 200,000.- 
5. นางสาวณัฐกฤตา ทองขัด ปริญญาโท การวิจัยและประเมินทาง

การศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 15 ส.ค. 2558 15 ส.ค. 2560 55,584.- 83,376.- 

สายวิชาการ 
- - - - - - - - - 
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