
รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
๑. ความเป็นมา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้มุ่งเน้นถึงความส าคัญในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา
ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มคีุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาเป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ในการผลิตการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การดนตรี 
อุตสาหกรรมบริการ วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล อย่างไรก็ดี  การพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนถือเป็นสิ่งส าคัญที่จะผลักดันมหาวิทยาลัยให้สามารถขับเคลื่อนไป
ตามวิสัยทัศน์และก้าวสู่การเป็นองค์ชั้นน าดังที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ส าคัญที่เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินกิจกรรม
การพัฒนาบุคลากร ได้แก่  

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์
โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ  

- กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 
๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

- กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ความสามารถและ
ศักยภาพเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 

ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมุ่งเน้นในการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดโครงการต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการจัดการความรู้และพัฒนา
องค์ความรู้ในการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ของบุคลากร โดยไดร้วบรวมข้อมูลผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
 
๒. เป้าประสงค์ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามตัวชี้วัดต่างๆ ของแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัต
ลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

 กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ ๑ ร้อยละของอาจารย์ย์ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะ

ภาษาอังกฤษ 



ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ ๒ ร้อยละของอาจารย์ย์ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะทาง
วิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ ๓ ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ ๔ ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ ๕ ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

๒.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
 กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นคนดีและคนเก่งด้วยการพัฒนาความรู้ความสามารถและ

ศักยภาพเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
  ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ ๒ ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาในสายวิชาชีพ

และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
 
๓. ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

๓.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีอัต
ลักษณ์โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

 กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ ๑ ร้อยละของอาจารย์ย์ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะ

ภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๘๘ (ตามเป้าหมาย)  
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ ๒ ร้อยละของอาจารย์ย์ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะทาง

วิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ตามเป้าหมาย) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ ๓ ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 

๕๑.๐๔ (ตามเป้าหมาย) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ ๔ ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 

๓๕.๙๗ (ตามเป้าหมาย) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ ๕ ร้อยละของอาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย หรือ 

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ (ตามเป้าหมาย) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ ๖ ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งที่สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๕ (ต่ ากว่าเป้าหมาย) 
 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มุ่งเน้น

การบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 



  ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ ๒ ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาในสายวิชาชีพ
และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๕  
(ตามเป้าหมาย) 

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการที่ขอปรับคุณวุฒิในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

 

ปีท่ีขอ
ปรับวุฒิ 

 

ลําดับ 
 

ชื่อ – สกุล 
 

สถาบันที่ศึกษา 
 

สําเร็จการศึกษา
ระดับ 

 

๒๕๖๔ 

 

๑ 
 

ผศ.ดร.อังคณา  จรรยาอดิศัย 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์/ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี/ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต/
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 

ระดับปริญญาเอก 

 

๒ 
 

อาจารย์ ดร.ปราณี  นามวิชัย 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา/ 
 

 

สาขาวิชาหลักสูตร 
และการสอน/ 

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

 

ระดับปริญญาเอก 

 

๓ 
 

อาจารย์ ดร.ธิดาธิป  หารชุมพล 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ/ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 

สาขาวิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ/ 

วิศวกรรมศาสตร 
ดุษฎีบัณฑิต/ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ระดับปริญญาเอก 

 

๔ 
 

อาจารย์ ดร.สมบัติ  สมศรีพลอย 
สาขาวิชาภาษาไทย/ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

สาขาวิชาภาษาไทย/ 
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

ระดับปริญญาเอก 

 

๕ 
 

ผศ.ดร.สุรพงษ์  บ้านไกรทอง 
ภาควิชาดนตรีไทย/ 
วิทยาลัยการดนตรี 
 

 

สาขาวิชาดุริยางค์ไทย/ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ระดับปริญญาเอก 

 

๖ 
 

ผศ.ดร.ปณิตา  แจ้ดนาลาว 
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร
และซัพพลายเชน/ 

 

สาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน/ 

 

ระดับปริญญาเอก 



คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต/
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 

ปีท่ีขอ
ปรับวุฒิ 

 

ลําดับ 
 

ชื่อ – สกุล 
 

สถาบันที่ศึกษา 
 

สําเร็จการศึกษา
ระดับ 

๒๕๖๔ 

๗ ผศ.ดร.วงศ์วสันต์  วสันตสุรีย ์
ภาควิชาดนตรีไทย/ 
วิทยาลัยการดนตรี 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์/ 
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต/ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ระดับปริญญาเอก 

๘ อาจารย์ ดร.สมภพ  แซ่ลี้ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์/ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต์/ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต/ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี 

ระดับปริญญาเอก 

๙ ผศ.ดร.นิธิศ  ปุณธนกรภัทร์ 
สาขาวิชาการออกแบบระบบโลจิสติกส์/
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม/ 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต/ 
มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพธนบุรี 

ระดับปริญญาเอก 

๑๐ อาจารย์ ดร.ชัยวรรณ์  สายเผา่พันธุ์ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

สาขาวิชาฟิสิกส์/ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

ระดับปริญญาเอก 

๑๑ อาจารย์ ดร.กุหลาบ  สิทธิสวนจิก 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การอาหาร/ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาขาวิชาเทคโนโลยี 
การอาหาร/ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต/ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ระดับปริญญาเอก 

๑๒ ผศ.ดร.หทัยรัก  ตุงคะเสน 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ / 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาขาวิชาชีววิทยา/ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต/ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระดับปริญญาเอก 

๑๓ อาจาย์ ดร.ทิพรักษ์  วงษาดี 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การอาหาร/คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมชีวภาพ/
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต/ 

ระดับปริญญาเอก 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร

เหนือ 
 

 

ปีท่ีขอ
ปรับวุฒิ 

 

ลําดับ 
 

ชื่อ – สกุล 
 

สถาบันที่ศึกษา 
 

สําเร็จการศึกษา
ระดับ 

 

๒๕๖๔ 
 

๑๔ 
 

อาจารย์ ดร.นภัสพร  นิยะวานนท ์
สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ/ 
คณะวิทยาการจัดการ 

 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ/ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต/ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ระดับปริญญาเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ขอเพิ่มคุณวุฒิในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

 

ปีท่ีขอ
เพิ่มวุฒิ 

 

ลําดับ 
 

ชื่อ – สกุล 
 

สถาบันที่ศึกษา 
 

สําเร็จการศึกษา
ระดับ 

 

๒๕๖๔ 

 

๑ นายกรภัทร์  งอกจันทึก 
นักวิชาการศึกษา/ 
ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา/ 
 

 

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต/ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

ระดับปริญญาโท 

 

๒ 
 

นายสุนทร  ปาละพันธ์ 
นักวิชาการศึกษา/ 
ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา/ 
 

 
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ/ 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

 
 

ระดับปริญญาโท 

 

๓ 
 

นางสาวชรัณยภัทร์  พุฒสุด 
นักตรวจสอบภายใน/ 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา/ 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต/ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

ระดับปริญญาโท 

 

๔ 
 

นางสาวพัชรา  ยอดบุญ 
นักตรวจสอบภายใน/ 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

 

สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม/ 

อุตสาหกรรมกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต/ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

ระดับปริญญาโท 

 

๕ 

 

นายศุนัย  วิลาสังข ์
นักวิชาการพัสดุ/ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ/ 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

 

ระดับปริญญาโท 

 

๖ 
 

นายจตุภูมิ  เพชรรัตน์  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/ 
กองนโยบายและแผน/ 
ส านักงานอธิการบดี 

 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรม/บริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต/ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

ระดับปริญญาโท 



 

ปีท่ีขอ
เพิ่มวุฒิ 

 

ลําดับ
ที ่

 

ชื่อ – สกุล 
 

สถาบันที่ศึกษา 
 

สําเร็จการศึกษา
ระดับ 

 
 

๒๕๖๔ 
 

๗ 
 

นางสาวศิริกาญ  แซ่อ้ือ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ/ 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

 

ระดับปริญญาโท 

 

 
ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 

หน่วยงาน ศาสตราจารย์ (คน) รองศาสตราจารย์ (คน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (คน) 
คณะครุศาสตร ์ ๒ - ๓ 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

๑ - - 

คณะวิทยาการจัดการ - - - 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - ๔ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสากหรรม 

- - - 

วิทยาลัยการดนตรี - ๑ - 

รวม ๓ ๑ ๗ 
 

ตารางแสดงจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงที่สูงขึ้น 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

หน่วยงาน ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

๑ - - - 

รวม ๑ - - - 
 

 



๔. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 พิจารณาจากผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรพบว่า มีตัวชี้วัดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนทีไ่ด้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งที่สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๕ ซึ่งมีค่าต่ ากว่าเป้าหมาย  
 มหาวิทยาลัยต้องเร่งด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งที่สูงขึ้น โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานกระตุ้นและผลักดันให้บุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณสมบัติสามารถ
เข้าสู่กระบวนการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น และอาจสร้างแรงจูงใจด้วยการมอบรางวัลตอบแทน
ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานหลักท่ีมีหน้าที่ส่งเสริมและผลักดันให้
บุคลากรสายสนับสนุนได้รับความรู้ความเข้าใจในการประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น รวมถึงสามารถ
ยื่นค าขอประเมินเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นได้ 
 
 

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

จัดทําโดย กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี 
 


