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ส่วนท่ี  1 
บทน า 

 
ข้อมูลเบื้องต้นของคณะ  

 วิทยำลัยมวยไทยศึกษำและกำรแพทย์แผนไทย มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง จัดต้ังขึ้นโดย  ผศ.
ดร.ชำญชัย ยมดิษฐ์ อดีตอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง เมื่อวันท่ี 7 ตุลำคม 2548 ตำมมติ
เห็นชอบของสภำมหำวิทยำลัยฯ ในขณะนั้น จัดต้ังเป็นหน่วยงำนในก ำกับของมหำวิทยำลัยมีฐำนะเทียบเท่ำ
คณะ จัดกำรเรียนกำรสอนระดับปริญญำตรี ปริญญำโท และปริญญำเอกสำขำวิชำมวยไทยศึกษำและพลศึกษำ  
ปริญญำตรีสำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทย และปริญญำตรีสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ วิสัยทัศน์ของวิทยำลัยฯ 
คือ “วิทยำลัยมวยไทยศึกษำและกำรแพทย์แผนไทย เป็นคณะท่ีมีคุณภำพด้วยกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก และ
สร้ำงสรรค์ภูมิปัญญำไทยสู่สำกล ภำยในปี พ.ศ.2564” 
ประวัติความเป็นมา 
 วิทยำลัยมวยไทยศึกษำและกำรแพทย์แผนไทย มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง จัดต้ังขึ้นโดย ผศ.
ดร.ชำญชัย ยมดิษฐ์ อดีตอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง เมื่อวันท่ี 7 ตุลำคม 2548 ตำมมติ
เห็นชอบของสภำมหำวิทยำลัยฯ ในขณะนั้น จัดต้ังเป็นหน่วยงำนในก ำกับของมหำวิทยำลัยมีฐำนะเทียบเท่ำ
คณะ   
 วิทยำลัยมวยไทยศึกษำและกำรแพทย์แผนไทยด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำเป็นเวลำกว่ำ 12 ปี จัดกำร
เรียนกำรสอนระดับปริญญำตรี ปริญญำโท และปริญญำเอก ดังนี้ 

1) หลักสูตรศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำมวยไทยศึกษำ 
2) หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำมวยไทยศึกษำ 
3) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำมวยไทยศึกษำและพลศึกษำ 
4) หลักสูตรกำรแพทย์แผนไทยบัณฑิต สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทย 
5) หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ 
โดยในระยะแรกได้เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตมวยไทย ต่อมำจึงพัฒนำต่อยอดเป็น

หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิตสำขำวิชำมวยไทยศึกษำในปีกำรศึกษำ 2548 ผลจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ระดับปริญญำโทสำมำรถผลิตมหำบัณฑิตมวยไทยเผยแพร่องค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรด้ำนมวยไทยสู่สังคมได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ จึงริเริ่มสร้ำงหลักสูตรศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำมวยไทยศึกษำ ในปีกำรศึกษำ 2550 
ปัจจุบันมีนักศึกษำปริญญำเอกส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว 18 รำย โดยเริ่มจัดกำรเรียนกำรสอนสำขำวิชำมวยไทยศึกษำ
ระดับปริญญำตรีในปีกำรศึกษำ 2553 
 ด้วยเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรอนุรักษ์สืบสำนภูมิปัญญำไทยในด้ำนอื่น ๆ ควบคู่กัน และเพื่อ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรบัณฑิตด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพและกำรสำธำรณสุข จึงเปิดสอนหลักสูตรกำรแพทย์
แผนไทยบัณฑิต ในปีกำรศึกษำ 2551 และหลักสูตรวิทยำศำตรบัณฑิต สำขำสำธำรณสุขชุมชนในปีกำรศึกษำ 
2554 โดยต่อมำได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็น สำธำรณสุขศำสตรบัณฑิต สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ ในปีกำรศึกษำ 
2558 
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โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 

 
 

 

 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบด ี

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
มหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

สภาวิชาการ 

ผู้ช่วยอธิการบด ี

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

รองอธิการบด ี

คณบด ี

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

งานกจิการนกัศกึษา 

ประธานสาขาวิชา
การแพทย์แผนไทย 

ประธานสาขาวิชา
มวยไทยศึกษาและ

พลศึกษา 

ประธานสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ 

หัวหน้าส านกังาน 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานจดัการเรียนการสอน งานวิจัย งานท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม งานบริการวิชาการ 
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    คณะกรรมการประจ าวิทยาลัย 
 

ผศ. ดร.ส ำรำญ   สุขแสวง  คณบดีวิทยำลัยมวยไทยฯ 
อำจำรย์ ดร.ชลธิรำ 
อำจำรย์ ดร.รุ่งอรุณ 
อำจำรย์รุ่งนภำ 

กำวไธสง 
สุทธิพงษ์ 
สิงห์สถิตย์ 

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 

เภสัชกรหญิงสุรี  เฮงจิตตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อำจำรย์ ดร.วรยุทธ์ ทิพย์เท่ียงแท้ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
นำยเขมชำติ สถิตตันติเวช ผู้ทรงคุณวุฒิ 
นำยอุดม ใจเย็น ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อำจำรย์รุ่งนภำ สิงห์สถิตย์ ประธำนสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ 
อำจำรย์วิภำวี จันทศรี ประธำนสำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทย 
อำจำรย์อัญทิวำ อุ่นไธสง ผู้แทนคณำจำรย์ประจ ำ 
อำจำรย์กันตำ นิ่มทัศนศิริ ผู้แทนคณำจำรย์ประจ ำ 
นำยเอกรวี ครุฑำงคะ หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 
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รายช่ือบุคลากร 

 

ปีกำรศึกษำ 2563 วิทยำลัยฯ มีจ ำนวนบุคลำกรท้ังส้ิน 29 คน จ ำแนกเป็นบุคลำกรสำยวิชำกำร 
จ ำนวน 22 คน บุคลำกรสำยสนับสนุน 7 คน รำยละเอียดดังนี้ 
 
บุคลากรสายวิชาการ  
 

ท่ี ชื่อ-สกุล วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ลาศึกษา
ต่อ 

หมายเหตุ 

1 นำยชำญชัย  ยมดิษฐ์ ปริญญำเอก รศ. -  
2 นำยส ำรำญ สุขแสวง ปริญญำเอก ผศ -  
3 นำงสำวชลธิรำ กำวไธสง ปริญญำเอก - -  
4 นำงสำวระพีพร ชนะภักดิ์ ปริญญำโท - -  
5 นำยรวย  ต้ังมุททำภัทรกุล ปริญญำโท - -  
6 นำงรุ่งอรุณ  สุทธิพงษ์ ปริญญำเอก - -  
7 นำยสำนนท์  เลำหบุตร ปริญญำโท - -  
8 นำงณิภำรัตน์  บุญกุล ปริญญำโท - -  
9 นำงสำวอณิชมำ  ไทยวำนิช ปริญญำเอก - -  
10 นำงสำวกันตำ  นิ่มทัศนศิริ ปริญญำโท - -  
11 นำงสำวเฟื่องลดำ  ทบศรี ปริญญำโท - -  
13 นำงสำวอัญทิวำ  อุ่นไธสง ปริญญำโท - -  
14 นำงสำวญษมณ  ละทัยนิล ปริญญำโท - -  
15 นำงสำวอัชฌำ  สมนึก ปริญญำโท - -  
16 นำงสำวรุ่งนภำ สิงห์สถิต ปริญญำโท - -  
17 นำงสำวนัฐกร สุขเสริม ปริญญำโท - -  
18 นำยนิพิฐพนธ ์ มำลำหอม ปริญญำเอก - -  
20 นำงสำวภณิชชำ จงสุภำงค์กุล ปริญญำโท - -  
21 นำงสำววิภำวี จันทศรี ปริญญำโท - -  
22 นำงสำวรัชดำพร   ฐำนมั่น ปริญญำโท - -  
23 นำงสำวรินร ำไพ พุทธิพันธ ์ ปริญญำเอก - -  
24 นำยวรยุทธ์  ทิพย์เท่ียงแท้ ปริญญำเอก - -  
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บุคลากรสายสนับสนุน 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 
1 นำงสำวบำรมี  ชูชัย นักวิชำกำรศึกษำ ปริญญำโท  
2 นำยเอกรวี  ครุฑำงคะ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ปริญญำโท  
3 นำยปรวัฒน์  แขกสินทร เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป ปริญญำโท  
4 นำงสำวศิรินทิพย์  ห่วงทอง เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป ปริญญำตร ี  
5 นำงสำวศศิมำ ว่องไว เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป ปริญญำตร ี  
6 นำยพงษ์พัฒน ์ ว่องไว เจ้ำหน้ำท่ีห้องฝึก

ปฏบิัติกำรมวยไทย 
ปริญญำตร ี  

7 นำยสมหมำย สุขแสวง นักฝึกอบรม ปริญญำตร ี  
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ส่วนท่ี 2 

แผนกลยุทธ์วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 

ปรัชญา (Philosophy) 
ส่งเสริมภูมิปัญญำไทยให้มีคุณค่ำเพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน  

วิสัยทัศน์  (Vision) 

วิทยำลัยมวยไทยศึกษำและกำรแพทย์แผนไทย เป็นคณะท่ีมีคุณภำพด้วยกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก 
และสร้ำงสรรค์ภูมิปัญญำไทยสู่สำกล ภำยในปี พ.ศ.2564 
พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตคณะวิทยำลัยมวยไทยศึกษำและกำรแพทย์แผนไทยให้มีทักษะควำมเป็นเลิศตรงตำม
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

2. มีกำรวิจัยเพื่อพัฒนำในท้องถิ่น 
3. บริกำรวิชำกำรทำงด้ำนภูมิปัญญำไทยสู่ท้องถิ่นและสำกล 
4. ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมสู่ท้องถิ่นและสำกล 
5. กำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก 
6. สนองในโครงกำรพระรำชด ำริ 

 
เป้าประสงค ์(Subjects) 

1. จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงมีคุณภำพ  

2. วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงมีคุณภำพ 

3. บริกำรวิชำกำรสนองต่อท้องถิ่นและสำกลอย่ำงมีคุณภำพ 

4. ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทยอย่ำงมีประสิทธิผล 

5. กำรบริหำรจัดกำรเชิงรุกท่ีตอบสนองต่อกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงมีคุณภำพ 
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อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 : ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งำน 
โดยค ำส ำคัญมีควำมหมำยดังนี้ 

ใฝ่ดี หมำยถึง มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง วิชำชีพ และสังคม เคำรพสิทธิผู้อื่น 
มีจิตอำสำ และส ำนึกสำธำรณะ 

ใฝ่รู้ หมำยถึง ศึกษำ ค้นคว้ำ หำควำมรู้ตลอดเวลำ เพื่อให้รู้เท่ำทันกำรเปล่ียนแปลงของสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ 

สู้งำน หมำยถึง มีควำมมุ่งมั่น ต้ังใจ ขยัน มำนะ อดทน มีควำมเพียรพยำยำม มีวินัย มีมนุษยสัมพันธ์   
 

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 : เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำตะวันออกบนพื้นท่ีภำคตะวันตก 
โดยค ำส ำคัญมีควำมหมำยดังนี้  
   ภูมิปัญญำตะวันออก หมำยถึง ดูแล น้ ำ ป่ำ ระบบนิเวศน์ เศรษฐกิจพอเพียง โครงกำรตำมแนว
พระรำชด ำริ (สีน้ ำเงิน), มหำวิทยำลัยสีเขียว (Green University) อยู่ร่วมกับธรรมชำติ มีควำมอบอุ่น (สีเขียว), 
ปรำชญ์ชำวบ้ำน ภูมิปัญญำท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ชำติพันธุ์ (สีเหลือง) : ตำมปรัชญำใน พ.ร.บ. 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ มหำวิทยำลัยเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
   เอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น เป็นที่รับรู้ในวงกว้ำง มีช่ือเสียง และเป็นท่ียอมรับของสังคม คือ  
    1. ครูพันธุ์บึง 
     2. มวยไทยศึกษำ 
 
เอกลักษณ์วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 

 : แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมภูมิปัญญำไทยด้ำนมวยไทย กำรแพทย์แผนไทย และสำธำรณสุขศำสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (Strategic Issues) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1 : พัฒนำท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 2 : ผลิตและพัฒนำครู 
ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 : ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 4 : สร้ำงและพัฒนำผลงำนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย ชุมชนท้องถิ่น  
                               ภูมิภำค และประเทศ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 5 : พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 6 : พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัย 
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ส่วนที่ 3 
แผนพัฒนาบุคลากร 

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 

1.บทน า 

 กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (Human Resource Development) คือส่วนส ำคัญของระบบกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล ท่ีประกอบด้วยกระบวนกำรเทคนิค เครื่องมือ วิธีกำรต่ำงๆ เพื่อพัฒนำควำมรู้และ
ทักษะของบุคลำกรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของวิทยำลัยมวยไทยฯ  รวมถึงช่วยแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ท่ีเกิดขึ้น
ขณะเดียวกันกำรพัฒนำบุคลำกรท่ีดีจะส่งผลให้บุคลำกรของวิทยำลัยมวยไทยฯ มีควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน 
มีศักยภำพสูงขึ้น รวมถึงกำรสร้ำงแรงจูงใจ เกิดควำมภักดีต่อองค์กร ดังนั้นวิทยำลัยมวยไทยฯ จึงต้องก ำหนดให้
มีวิธีกำรพัฒนำรูปแบบของกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลท่ีหลำกหลำย วิทยำลัยมวยไทยฯ เป็นองค์กรท่ีอยู่ใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง ท่ีเทียบเท่ำคณะ วิทยำลัยมวยไทยฯ มีกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วในระยะ 12 
ปี ท่ีผ่ำนมำ และกำรปรับเปล่ียนสภำพของบุคลำกรจำกข้ำรำชกำรไปเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยตำมนโยบำย
อัตรำก ำลังของบุคลำกรในมหำวิทยำลัยของรัฐ  ท ำให้กำรด ำเนินกำรในเรื่องระบบกำรบริหำรบุคคลไม่สำมำรถ
สนองต่อควำมต้องกำรของบุคลำกรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรพัฒนำระบบรำชกำรในปัจจุบันภำยใต้กำร
ขับเคล่ือนของคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก .พ.ร.) ท ำให้มีกำรน ำเครื่องมือกำรจัดกำรคุณภำพใน
ระบบกำรบริหำรงำนแนวใหม่ เข้ำมำใช้ในกำรจัดท ำกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล เพื่อมุ่งหวังให้บุคลำกรมีขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับองค์กรท่ีเป็นคู่เทียบเคียงด้ำนพันธกิจ ส่งผลต่อภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัย
ด้วย 
 วิทยำลัยมวยไทยฯ ได้จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร ให้มีควำมสอดคล้องกับมติของอนุกรรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือน (อ.ก.พ.) วิสำมัญเกี่ยวกับกำรบริหำรก ำลังคนภำครัฐ ในกำรจัดท ำระบบ “กำรพัฒนำ
สมรรถนะกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล” ท่ีมีควำมหมำยตรงกับภำษำอังกฤษว่ำ HR Scorecard และกำรจัดท ำ
ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2556 จึงมีกำรจัดจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรและวำง
แนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
 

กระบวนการ เคร่ืองมือคุณภาพ 
1.กำรประเมินสถำนภำพกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล SWOT Analysis,Visioning the Future 
2.กำรวำงแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล BSC 
3.กำรน ำแผนกลยุทธ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลไปปฏิบัติ BSC,Competency,Skills Matrix 
4.กำรติดตำมและรำยงำนผลด ำเนินกำร HR Scorecard 

 
2. กรอบแนวคิดในการพัฒนาแผนพัฒนาบุคลากร 

21. กำรประเมินสถำนภำพกำรบริหำรทรัพยำกรบุคลำกร 
 -SWOT Analysis เป็นกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (จุดแข็ง จุดอ่อนของบุคลำกร/ระบบ) และ
สภำพแวดล้อมภำยนอก (โอกำสและอุปสรรค) ท่ีจะช่วยให้กำรพัฒนำกลยุทธ์เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เหมำะสมกับบริบทและควำมเปล่ียนแปลงจำกภำยนอก 
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 - Visioning the Future เป็นกำรเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมใส่ใจในกำรพัฒนำอนำคตของ
มหำวิทยำลัยร่วมกันด้วยกำร 
  1) สร้ำงภำพใหญ่ เช่น ติดอันดับ 1 ใน 500 มหำวิทยำลัยโลก 
  2) ศึกษำสถำนภำพปัจจุบันขององค์กรและท่ีคำดหวังในอนำคต เป็นวิทยำลัยวิจัยด้ำนภูมิ
ปัญญำไทยท้องถิ่น 
  3) จ ำแนกส่ิงท่ีเรียนรู้และไม่เรียนรู้ 
  4) คัดเลือกหรือปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ ท่ีจะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ ให้บุคลำกรมีขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
  5) หำแนวโน้มของควำมเป็นไปได้เพื่อเป็นพลังขับเคล่ือน 
 
2.2 กำรวำงแผนกลยุทธ์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ได้น ำแผนกำรปฏิบัติท่ีดีด้ำนทรัพยำกรบุคคล ของส ำนักงำน ก.พ. มำเป็นแนวทำงกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ ท่ีต้อง
มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย อย่ำงชัดเจน ซึ่งกำรก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ ให้ครอบคลุม
ตำมกรอบของส ำนักงำน ก.พ.ได้ดังนี้  
 มิติที่ 1 ควำมสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ 
 มิติที่ 2 ประสิทธิภำพของกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 มิติที่ 3 ประสิทธิผลของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 มิติที่ 4 ควำมพร้อมรับผิดด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 มิติที่ 5 คุณภำพชีวิตและควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรท ำงำน 
 
มิติที่ 1 ควำมสอดคล้องเชิงกลยุทธ์   เป็นมิติท่ีจะท ำให้ทรำบว่ำมีแนวทำงและวิธีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
สอดคล้องกับมำตรฐำนดังต่อไปนี้หรือไม่ ดังนี้ 

1.1)    มีนโยบำย  แผนงำนและมำตรกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  ซึ่งมีควำมสอดคล้องและ
สนับสนุนให้วิทยำลัยฯ บรรลุพันธกิจ เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้หรือไม่ 

1.2)    มีกำรวำงแผนและกำรบริหำรก ำลังคนท้ังในเชิงปริมำณและคุณภำพ กล่ำวคือ “ก ำลังคนมี
ขนำดและสมรรถนะ” ท่ีเหมำะสมสอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนบรรลุภำรกิจและควำมจ ำเป็นของ
วิทยำลัยฯ ท้ังในปัจจุบันและอนำคต มีกำรวิเครำะห์สภำพก ำลังคน (Workforce Analysis) 
สำมำรถระบุช่องว่ำงด้ำนควำมต้องกำรก ำลังคนและมีแผนเพื่อลดช่องว่ำงดังกล่ำวหรือไม่ 

1.3)    มีนโยบำย แผนงำน โครงกำรและมำตรกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเพื่อดึงดูด ให้ได้มำ
พัฒนำและรักษำไว้ซึ่งกลุ่มข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนท่ีมีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจ ำเป็นต่อ
ควำมคงอยู่และขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (Talent Management) หรือไม่ 

1.4)    มีแผนกำรสร้ำงและพัฒนำผู้บริหำรทุกระดับ รวมท้ังมีแผนกำรสร้ำงควำมต่อเนื่องในกำร
บริหำรรำชกำรหรือไม่ นอกจำกนี้ยังรวมถึงกำรท่ีผู้น ำปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดีและสร้ำงแรง
บันดำลใจให้กับข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำน ท้ังในเรื่องของผลกำรปฏิบัติงำนและพฤติกรรมในกำร
ท ำงำนหรือไม่ 
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มิติที่ 2 ประสิทธิภำพของกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR Operational Efficiency) หมำยถึง 
กิจกรรมและกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HR Transactional Activities) มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 2.1)   กิจกรรมและกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของวิทยำลัยฯ เช่น กำรสรรหำคัดเลือก กำร
บรรจุแต่งต้ัง กำรพัฒนำ กำรเล่ือนขั้นเล่ือนต ำแหน่ง กำรโยกย้ำย และกิจกรรมด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
อื่นๆ มีควำมถูกต้องและทันเวลำ (Accuracy and Timeliness) หรือไม่ 

2.2)  มีระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลท่ีมีควำมถูกต้อง เท่ียงตรง ทันสมัย และ
น ำมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจและกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลได้จริงหรือไม่ 

2.3)  สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกิจกรรมและกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลต่องบประมำณ
รำยจ่ำยมีควำมเหมำะสม และสะท้อนผลิตภำพของบุคลำกร (HR Productivity) ตลอดจนควำมคุ้มค่ำ (Value 
for Money) หรือไม่ 

2.4)  มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกิจกรรมและกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ
วิทยำลัยฯ  เพื่อปรับปรุงกำรบริหำรและกำรบริกำร (HR Automation) หรือไม่ 

 
มิติที่ 3 ประสิทธิผลของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (HRM Prongram Effectiveness) หมำยถึง นโยบำย 
แผนงำน โครงกำร และมำตรกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้ หรือไม่ เพียงใด 
 3.1)  มีนโยบำย แผนงำน โครงกำร หรือมำตรกำรในกำรรักษำไว้ซึ่งข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนซึ่ง
จ ำเป็นต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย พันธกิจของวิทยำลัยฯ หรือไม่ 
 3.2)  ข้ำรำชกำรและบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนมีควำมพึงพอใจต่อนโยบำย แผนงำน โครงกำร และ
มำตรกำรด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลหรือไม่ 
 3.3)  มีนโยบำย แผนงำน โครงกำร และมำตรกำรในกำรสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง รวมท้ังส่งเสริมให้มีกำรแบ่งปันแลกเปล่ียนข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้ (Development and 
knowledge Management) เพื่อพัฒนำข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนให้มีทักษะและสมรรถนะท่ีจ ำเป็นส ำหรับ
กำรบรรลุภำรกิจและเป้ำหมำยของวิทยำลัยหรือไม่ 
 3.4)  มีระบบกำรบริหำรผลงำน (Performance Management) ท่ีเน้นประสิทธิภำพ ประสิทธิผล
และควำมคุ้มค่ำ มีระบบหรือวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนท่ีสำมำรถจ ำแนกควำมแตกต่ำงและจัดล ำดับผล
กำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนซึ่งเรียกช่ืออื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด นอกจำกนี้ 
ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนมีควำมเข้ำใจถึงควำมเช่ือมโยงระหว่ำงผลกำรปฏิบัติงำนส่วนบุคคลและผลงำนของ
ทีมงำนกับควำมส ำเร็จหรือผลงำนของวิทยำลัยฯ หรือไม่ 
 
มิติที่ 4 ควำมพร้อมรับผิดด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 4.1)  มีควำมรับผิดชอบต่อกำรตัดสินใจและผลของกำรตัดสินใจและผลของกำรตัดสินใจด้ำนกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล ตลอดจนกำรด ำเนินกำรด้ำนวินัย โดยค ำนึงถึงหลักควำมสำมำรถและผลงำน หลัก
คุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่ 
 4.2)  มีควำมโปร่งใสในทุกกระบวนกำรของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ท้ังนี้จะต้องก ำหนดให้ควำม
พร้อมรับผิดด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ
วิทยำลัยหรือไม่ 
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มิติที่ 5 คุณภำพชีวิตและควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตกับกำรท ำงำน หมำยถึง กำรท่ีมีนโยบำย แผนงำน โครงกำร
และมำตรกำร ซึ่งจะน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำครัฐ ดังนี้ 
 5.1)  ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนมีควำมพึงพอใจต่อสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ระบบงำน และ
บรรยำกำศกำรท ำงำน ตลอดจนมีกำรน ำเทคโนโลยีกำรส่ือสำรเข้ำมำใช้ในกำรบริหำรรำชกำรและกำรให้บริกำร
แก่ประชำชน  ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนได้ใช้ศักยภำพอย่ำงเต็มท่ีโดยไม่สูญเสียรูปแบบกำร
ใช้ชีวิตส่วนตัวหรือไม่ 
 5.2)  มีกำรจัดสวัสดิกำรและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกเพิ่มเติมท่ีไม่ใช่สวัสดิกำรภำคบังคับตำมกฎหมำย 
ซึ่งมีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับควำมต้องกำรและสภำพของมหำวิทยำลัยหรือไม ่
 5.3)  มีกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงฝ่ำยบริหำรของวิทยำลัยฯ กับข้ำรำชกำรและบุคลำกร
ผู้ปฏิบัติงำน  และระหว่ำงข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนด้วยกันเอง และก ำลังคนมีควำมพร้อมท่ีจะขับเคล่ือน
วิทยำลัยฯ ให้พัฒนำไปสู่วิสัยทัศน์ท่ีต้องกำรหรือไม่ 
    มิติในกำรประเมินสมรรถนะในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ท้ัง 5 มิติ เป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยท ำให้
วิทยำลัยฯ ใช้ในกำรประเมินตนเองว่ำมีนโยบำย แผนงำน โครงกำร มำตรกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลสอดคล้องกับมิติในกำรประเมินดังกล่ำวอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ประสิทธิผลหรือไม่ มำกน้อย
เพียงใด  หำกยังไม่มีกำรด ำเนินกำรตำมมิติกำรประเมินดังกล่ำว  หรือมีในระดับน้อยแล้ว วิทยำลัยจะต้องมีกำร
พัฒนำระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้สอดคล้องกับมิติกำรประเมินดังกล่ำว และเป็นกำรยกระดับ
ประสิทธิภำพและคุณภำพในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลได้ตำมหลักเกณฑ์และกรอบ
มำตรฐำนควำมส ำเร็จท้ัง 5 มิติ 
 
2.3 การน าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลไปปฏิบัติ 
2.3.1. กำรท ำให้วิทยำลัยมวยไทยศึกษำและกำรแพทย์แผนไทยเกิดลักษณะกำรมุ่งเน้นเช่ือมโยงกับยุทธศำสตร์ 
โดยให้เกิดควำมเช่ือมโยงและสอดคล้องระหว่ำงปัจจัยต่ำงๆภำยในมหำวิทยำลัยกับกลยุทธ์ด้ำนกำรพัฒนำ
บุคลำกร เช่น    
   - โครงกำรและงบประมำณ เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำแผนกำรด ำเนินงำนจะก่อให้เกิดควำมส ำเร็จ 
    - โครงสร้ำงและกระบวนกำรท ำงำน เพื่อให้มั่นใจว่ำวิทยำลัยมวยไทยศึกษำและกำรแพทย์แผนไทยมี
โครงสร้ำงและกระบวนกำรในกำรท ำงำนท่ีสนับสนุนต่อยุทธศำสตร์ 
  - ขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร เพื่อท ำให้เกิดมำตรกำรได้รับกำรน ำไปปฏิบัติจริง จะต้องมีกำรวำง
แผนกำรพัฒนำบุคลำกรท่ีเป็นไปในทิศทำงเดียวกับกลยุทธ์ของวิทยำลัยฯ 
  - วัฒนธรรมและค่ำนิยมในกำรท ำงำน เพื่อให้มั่นใจว่ำแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติของบุคลำกรใน
วิทยำลัยฯ เป็นไปในทำงเดียวกันกับกลยุทธ์ของวิทยำลัยฯ 
  - ควำมรู้และระบบข้อมูลสำระสนเทศ เพื่อให้ควำมรู้และระบบข้อมูลสำรสนเทศท่ีผู้บริหำรใช้ในกำร
ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ สำมำรถใช้ได้รวดเร็ว ทันเวลำ 
  - ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้เป็นระบบท่ีผลักดันและสนับสนุนให้บุคลำกรปฏิบัติตำม
กลยุทธ์ 
  - ระบบกำรจูงใจและผลตอบแทน เพื่อเกื้อหนุนให้บุคลำกรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ 
2.3.2. กำรท ำให้วิทยำลัยมวยไทยศึกษำและกำรแพทย์แผนไทยมีควำมสำมำรถในกำรแปลงกลยุทธ์สู่กำร
ปฏิบัติ โดยวิทยำลัยฯจะต้องมี 
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  - ทักษะ ควำมสำมำรถของผู้บริหำร 
  - ควำมมุ่งมั่นของผู้บริหำร 
  - กำรมีผู้รับผิดชอบต่อกำรขับเคล่ือนกลยุทธ์ 
  - เป็นองค์กรท่ีมีควำมยืดหยุ่นและมุ่งเน้นนวัตกรรม 
  - กำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่นในกำรเคล่ือนกลยุทธ์ 
  - กำรแบ่งปันควำมรู้ท่ีส ำคัญภำยในวิทยำลัยฯ 
 
2.4  กำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
   โดยกำรติดตำมผลลัพธ์และด ำเนินกำรปรับปรุงและประเมินผลลัพธ์และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
อำจใช้กำรท ำงำนในระบบ Traffic Lights ควบคู่กับกำรติดตำมผลกำรด ำเนินตำมแผนกลยุทธ์วิทยำลัยฯ มี
ห้องปฏิบัติกำรจัดกำร (Management Cockpit) เพื่อเป็นศูนย์กลำงในกำรติดตำมผลงำนด ำเนินงำน  มีกำร
ประชุมเพื่อหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
 
3.วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ 
 

วิสัยทัศน์ 
บุคลำกรมีควำมเช่ียวชำญในระดับชำติและนำนำชำติ  และมีระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเชิงรุก 

และสร้ำงสรรค์ภูมิปัญญำไทยสู่สำกล ภำยในปี พ.ศ.2564 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถเพิ่มข้ึน 
 2. เพื่อพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลให้มีประสิทธิภำพ และมีควำมโปร่งใส
ตรวจสอบได้ 
 3. เพื่อสร้ำงวัฒนธรรมขององค์กรให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงบุคลำกร ท้ังภำยใน และภำยนอก เพื่อ
กำรพัฒนำท่ียั่งยืน 
 

4.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
 
สภำพแวดล้อมภำยใน 
จุดแข็ง (Strength) 

สภำพแวดล้อมภำยนอก 
โอกำส (Opportunities) 

1.บุคลำกรมีควำมสำมำรถด้ำนมวยไทย แพทย์แผน
ไทย และสำธำรณสุข 
2.บุคลำกรมีกำรน ำควำมรู้ควำมเช่ียวชำญทำง
วิชำกำรมำบริกำรสังคมอย่ำงต่อเนื่อง 
3.ส่งเสริมบุคลำกรศึกษำต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 

1. บุคลำกรได้เผยแพร่ควำมรู้ท้ังในและต่ำงประเทศ 
2. บุคลำกรส ำ เร็จกำรศึกษำและมีกำรพัฒนำ
ระดับสูงขึ้น 
3. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือท้ังในและต่ำงประเทศ 
4. นโยบำยของรัฐบำลมีกำรส่งเสริมทำงด้ำนภูมิ
ปัญญำไทย และภูมิปัญญำท้องถิ่น ผนวกกับภูมิ
ปัญญำสำกล 
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จุดอ่อน (Weakness) อุปสรรค์ (Threat) 
1.ขำดบุคลำกรท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญำเอกท่ีตรง
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของอุดมศึกษำ 
2.บุคลำกรยังไม่ครบเกณฑ์ระยะเวลำในกำรขอ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
3.บุคลำกรยังไม่มีผลงำนทำงด้ำนกำรตีพิมพ์และ
เผยแพร่ในระดับชำติ TCI ขึ้นไป 
4. อัตรำก ำลังของบุคลำกรไม่เพียงพอ 

1. ภำวะกำรแข่งขันของหน่วยงำนและองค์กรอื่นๆ
ท้ังภำครัฐและเอกชน 
2. งบประมำณในกำรสนับสนุนไม่เพียงพอ 
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ข้อมูลเบื้องต้นของอาจารย ์

 
จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

ข้ำรำชกำร    1 คน 
พนักงำนมหำวิทยำลัย  22 คน 
พนักงำนอัตรำจ้ำง   1 คน 

รวมทั้งสิ้น  24 คน 
 
จ านวนอาจารย์แยกวุฒิการศึกษา 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวนอาจารย์ทั้งหมด อาจารย์ลา
ศึกษาต่อ 

อาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง 

ปริ
ญ

ญ
า

ตรี
 

ปริ
ญ

ญ
า

โท
 

ปริ
ญ

ญ
า

เอ
ก 

รว
ม 

ศำสตรำจำรย์ - - - - - - 
รองศำสตรำจำรย์ - - 1 1 - 1 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ - - 1 1 - 1 
อำจำรย์ - 17 5 22 - 22 

รวมทั้งหมด - 17 5 22 - 24 
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จ านวนอาจารย์แยกตามกลุ่มสาขาวิชาและวุฒิการศึกษา 

 

ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวนอาจารย์ทั้งหมด ลาศึกษา
ต่อ 

ปฏิบัติงาน
จริง 

หมาย
เหตุ 

ปริ
ญ

ญ
าต

รี 

ปริ
ญ

ญ
าโ

ท 

ปริ
ญ

ญ
าเอ

ก 

รว
ม 

   

สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา 
ศำสตรำจำรย์ - - - - - -  
รองศำสตรำจำรย์ - - 1 1 - 1  
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ - - 1 1 - 1  
อำจำรย์ - 1 2 3 - 3  

รวมทั้งหมด - 1 4 5 - 5  
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
ศำสตรำจำรย์ - - - - - -  
รองศำสตรำจำรย์ - - - - - -  
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ - - - - - -  
อำจำรย์ - 7 1 8 - 8  

รวมทั้งหมด - 7 1 8 - 8  
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ศำสตรำจำรย์ - - - - - -  
รองศำสตรำจำรย์ - - - - - -  
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ - - - - - -  
อำจำรย์ - 7 2 9 - 9  

รวมทั้งหมด - 7 2 9 - 9  
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จ านวนอาจารย์ตามต าแหน่งทางวิชาการที่จะเกษียณอายุราชการ 

 

ปีที่
เกษียณอายุ

ราชการ 

ศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

อาจารย์ รวม 

2563 - 1 - 1 1 
2564 - - - - - 
2565 - - - 3 3 
2566 - - - - - 
2567 - - - - - 

 
จ านวนอาจารย์ตามวุฒิการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ 

 

ปีที่
เกษียณอายุ

ราชการ 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม หมายเหตุ 

2563 - - - -  
2564 - - - 1  
2565 1 2 - 3  
2566 1 - - 1  
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แผนบริหารอัตราก าลังบุคลากร วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 

สาขาวิชา 

อัตรำก ำลังท่ีจะเกษียณอำยุ 
(ปีงบประมำณ) 

อัตรำก ำลังท่ีขอเพิ่มกรณีเกษียณอำยุ 
(ปีงบประมำณ) 

อัตรำก ำลังท่ีขอเพิ่มใหม่ 

61 62 63 64 65 66 61 62 63 64 65 66 61 62 63 64 65 66 

สำขำวิชำมวยไทยศึกษำและพล
ศึกษำ 

    1 1     1 1   2   1 

สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทย                   

สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์     2      2      2  

รวม     3 1     3 1   2  2 1 
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แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการรายบุคคล 

 วิทยำลัยฯ มีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำอำจำรย์ ผลักดันให้อำจำรย์มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรท่ีสูงขึ้นและ
ศึกษำต่อในระดับปริญญำเอก โดยได้จัดท ำแบบส ำรวจควำมต้องกำรและควำมพร้อมของอำจำรย์เพื่อน ำมำ
วำงแผนในภำพรวม ดังนี ้
 
แผนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

 

รายชื่ออาจารย ์

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

นำยรวย  ต้ังมุททำภัทรกุล           
นำยสำนนท์  เลำหบุตร           
นำงณิภำรัตน์  บุญกุล           
นำงสำวรุ่งนภำ สิงห์สถิต           
นำงสำวนัฐกร สุขเสริม           
นำงสำวภณิชชำ จงสุภำงค์กุล           
นำงสำวอัญทิวำ  อุ่นไธสง           
นำงสำวเฟื่องลดำ  ทบศรี           
นำงสำวกันตำ  นิ่มทัศนศิริ           
นำงสำวอัชฌำ  สมนึก           
นำงสำวญษมณ  ละทัยนิล           
นำงสำวระพีพร ชนะภักดิ์           
นำงสำววิภำวี จันทศรี           
นำงสำวรัชดำพร   ฐำนมั่น           

 
  



19 

 

 

 

แผนการขอต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 
 

รายชื่ออาจารย ์

25
61

 

25
62

 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

25
70

 

นำยรวย  ต้ังมุททำภัทรกุล           
นำยส ำรำญ สุขแสวง           
นำยนิพิฐพนธ ์ มำลำหอม           
นำยสำนนท์  เลำหบุตร           
นำงรุ่งอรุณ  สุทธิพงษ์           
นำงณิภำรัตน์  บุญกุล           
นำงสำวรุ่งนภำ สิงห์สถิตย์           
นำงสำวนัฐกร สุขเสริม           
นำงสำวอัญทิวำ  อุ่นไธสง           
นำงสำวเฟื่องลดำ  ทบศรี           
นำงสำวกันตำ  นิ่มทัศนศิริ           
นำงสำวโสรำยำ  ไทยวำนิช           
นำงสำวอัชฌำ  สมนึก           
นำงสำวญษมณ  ละทัยนิล           
นำงสำวระพีพร ชนะภักดิ์           
นำงสำวชลธิรำ กำวไธสง           
นำงสำวภณิชชำ จงสุภำงค์กุล           
นำงสำววิภำวี จันทศรี           
นำงสำวรัชดำพร   ฐำนมั่น           
นำงสำวรินร ำไพ  พุทธิพันธ ์           
นำยวรยุทธ์ ทิพย์เท่ียงแท้           
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ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนและเป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 
จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรมีวุฒิปริญญำเอก 
วิธีกำรค ำนวณคะแนน 
ร้อยละของบุคลำกรท่ีได้รับกำรศึกษำต่อร้อยละ 10 มีคะแนน 1 คะแนน 
ร้อยละของบุคลำกรท่ีได้รับกำรศึกษำต่อร้อยละ 20 มีคะแนน 2 คะแนน 
ร้อยละของบุคลำกรท่ีได้รับกำรศึกษำต่อร้อยละ 30 มีคะแนน 3 คะแนน 
ร้อยละของบุคลำกรท่ีได้รับกำรศึกษำต่อร้อยละ 40 มีคะแนน 4 คะแนน 
ร้อยละของบุคลำกรท่ีได้รับกำรศึกษำต่อร้อยละ 50 มีคะแนน 5 คะแนน 

2 2 3 3 

จ ำนวนอำจำรย์ท่ีด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
วิธีกำรค ำนวณคะแนน 
ร้อยละของบุคลำกรท่ีมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรร้อยละ 10 มีคะแนน 1 
คะแนน 
ร้อยละของบุคลำกรท่ีมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรร้อยละ 20 มีคะแนน 2 
คะแนน 
ร้อยละของบุคลำกรท่ีมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรร้อยละ 30 มีคะแนน 3 
คะแนน 
ร้อยละของบุคลำกรท่ีมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรร้อยละ 40 มีคะแนน 4 
คะแนน 
ร้อยละของบุคลำกรท่ีมีต ำแหน่งทำงวิชำกำรร้อยละ 50 มีคะแนน 5 
คะแนน 

1 2 2 3 

ร้อยละของบุคลำกรท่ีเข้ำรับกำรพัฒนำวิชำชีพ/อบรมเพิ่มพูนควำมรู้จำก
หลักสูตรภำยนอกมหำวิทยำลัย 
วิธีกำรค ำนวณคะแนน 
ร้อยละของบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมพัฒนำ/อบรม น้อยกว่ำ 75       มีค่ำ
คะแนน 1 
ร้อยละของบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมพัฒนำ/อบรม 75-79  มีค่ำคะแนน 2 
ร้อยละของบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมพัฒนำ/อบรม 80-84  มีค่ำคะแนน 3 
ร้อยละของบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมพัฒนำ/อบรม 85-89  มีค่ำคะแนน 4 
ร้อยละของบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมพัฒนำ/อบรม 90 ขึ้นไป มีค่ำคะแนน 5 

3 4 4 4 

ร้อยละของบุคลำกรท่ีเข้ำรับกำรพัฒนำวิชำชีพ/อบรมเพิ่มพูนควำมรู้จำก
หลักสูตรภำยในมหำวิทยำลัย 

2 3 3 4 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2561 2562 2563 2564 
วิธีกำรค ำนวณคะแนน 
ร้อยละของบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมพัฒนำ/อบรม น้อยกว่ำ 75       มีค่ำ
คะแนน 1 
ร้อยละของบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมพัฒนำ/อบรม 75-79  มีค่ำคะแนน 2 
ร้อยละของบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมพัฒนำ/อบรม 80-84  มีค่ำคะแนน 3 
ร้อยละของบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมพัฒนำ/อบรม 85-89  มีค่ำคะแนน 4 
ร้อยละของบุคลำกรท่ีเข้ำร่วมพัฒนำ/อบรม 90 ขึ้นไป มีค่ำคะแนน 5 
ระดับควำมส ำเร็จของแผนพัฒนำศักยภำพรำยบุคคล 
วิธีกำรค ำนวณคะแนน 

1 2 3 4 5 
ปฏิบัติ
ได้ 1 
ข้อ 

ปฏิบัติ
ได้ 2 
ข้อ 

ปฏิบัติ
ได้ 3 
ข้อ 

ปฏิบัติ
ได้ 4 
ข้อ 

ปฏิบัติ
ได้ 5 
ข้อ 

เกณฑ์ 
1. มีมำตรกำรท่ีชัดเจนเกี่ยวกับกำรพัฒนำบุคลำกร 
2. บุคลำกรในหน่วยงำนทุกคนมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำรำยบุคคล 
3. ร้อยละ 50 ของจ ำนวนบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตนเองตำมแผนพัฒนำ
รำยบุคคล 
4. ร้อยละ 60 ของจ ำนวนบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตนเองตำมแผนพัฒนำ
รำยบุคคล 
5. ร้อยละ 70 ของจ ำนวนบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตนเองตำมแผนพัฒนำ
รำยบุคคล 

4 4 5 5 
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รายช่ืออาจารย์ท่ีเข้ารับการอบรม สัมมนา น าเสนอผลงานทางวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 
2563 

 

ล าดับที่ 
รายการ (อบรม/ศึกษา
ดูงาน/สัมมนา/อื่น ๆ ) 

วัน/เดือน/ป ี
ที่เข้าอบรม 

จ านวน
วันที่เข้า

ร่วม
อบรม 

         ชื่อ - 
สกุล  (ผู้เข้า
อบรม) 

สถานที่อบรม หมาย
เหตุ 

ภายใน ภายนอก 

2 

ประชุมเชงิปฏิบัติกำรเรื่อง 

กำรด ำเนินกิจกรรมบน
เครือข่ำยสำรสนเทศเพ่ือ
พัฒนำกำรศึกษำ ครั้งที่ 38 

WUNCA เพ่ือพัฒนำ
กำรศึกษำ 

22-26 มกรำคม 
2562 

5 วัน 
นำยเอกรวี ครุ

ฑำงคะ 
  

มหำวิทยำ
ลัยรำชภัฏ

ภูเก็ต  

3 

สัมมนำเครือข่ำยส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ เรื่อง กำรพัฒนำ
เครือข่ำยส ำนักวิทย
บริกำรรและเทคโนโลยี 

5-9 กุมภำพันธ์ 
2562 

5 วัน 
นำยเอกรวี ครุ

ฑำงคะ 
  

มหำวิทยำ
ลัยรำชภัฏ
เพชรบูรณ ์ 

4 

อบรมหลักสูตร 108 กำร
แก้ปัญหำ ลดควำมเสี่ยง
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
บริหำรพัสดุภำครัฐ 

14-16 ธันวำคม 
2561 

3 วัน 
นำงสำวศิริน
ทิพย์ ห่วงทอง 

  

ณ สถำนที่ 
โรงแรม
เดอะ

พำลำซโซ 
ถ.

รัชดำภิเษก 
แขวงดิน
แดง เขต
ห้วยขวำง 

กทม. 

5 

ประชุมเชงิปฏิบัติกำรเรื่อง 

กำรด ำเนินกิจกรรมบน
เครือข่ำยสำรสนเทศเพ่ือ
พัฒนำกำรศึกษำ ครั้งที่ 38 

WUNCA เพ่ือพัฒนำ
กำรศึกษำ 

22-26 มกรำคม 
2562 

4 วัน 
นำงสำวศิริน
ทิพย์ ห่วงทอง 

  

มหำวิทยำ
ลัยรำชภัฏ

ภูเก็ต  

6 
กำรประชุมวิชำกำรสุข
ศึกษำและกำรสง่เสริม
สุขภำพ ครั้งที่ 4 เรื่อง 

“ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ

14-มิ.ย.-62 1 วัน 
อ.ดร.ชลธิรำ 

กำวไธสง 
  

ณ โรง
แรมอเวนี
ขอนแก่น 
จัดโดย
คณะ
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และกำรพัฒนำสุขภำพที่
ย่ังยืน” 

สำธำรณสุ
ขศำสตร์ 
มหำวิทยำ
ลัยขอนแก่

น 

7 สอบใบประกอบวิชำชีพ
สำธำรณสุขและข้ึน
ทะเบียนใบประกอบ
วิชำชีพ 

21-พ.ค.-62 1 วัน 
อำจำรย์ณิภำ
รัตน์ บุญกุล 

  

ณ รอยัลริ
เวอร์แคว รี

สอร์ท 
แอนด์ สปำ 

จังหวัด
กำญจนบุรี 

8 
กำรประชุมวิชำกำรสุข
ศึกษำและกำรสง่เสริม
สุขภำพ ครั้งที่ 4 เรื่อง 

“ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ
และกำรพัฒนำสุขภำพที่
ย่ังยืน” 

14-มิ.ย.-62 1 วัน 
อำจำรย์ภณิชชำ 

จงสุภำงค์กุล 
  

ณ โรง
แรมอเวนี
ขอนแก่น 
จัดโดย
คณะ

สำธำรณสุ
ขศำสตร์ 
มหำวิทยำ
ลัยขอนแก่

น 

9 
กำรประชุมวิชำกำร
ประจ ำปีกำรแพทย์แผน
ไทย กำรแพทย์ทำงเลือก
แห่งชำติและงำนมหกรรม
สมุนไพรแห่งชำติ ครั้งที่ 16  

07-มี.ค.-62 1 วัน 
 อำจำรย์อัญทิวำ 

อุ่นไธสง  
  

ณ ศูนย์
แสดงสินค้ำ
และกำร

ประชุมอิม
แพ็ค เมือง
ทองธำนี จ.

นนทบุรี 

10 

ประชุมวิชำกำรเวชกรรม
ไทยระดับชำติ ครั้งที่ 1 

ประจ ำปี 2562  

10-มิ.ย.-62 1 วัน 
 อำจำรย์อัญทิวำ 

อุ่นไธสง  
  

ณ กรม
วิทยำศำสต
ร์สุขภำพ 
กระทรวง
สำธำรณสุ
ข จังหวัด
นนทบุรี 

11 
กำรประชุมวิชำกำร
ประจ ำปีกำรแพทย์แผน
ไทย กำรแพทย์ทำงเลือก
แห่งชำติและงำนมหกรรม
สมุนไพรแห่งชำติ ครั้งที่ 16  

07-มี.ค.-62 1 วัน 
 อำจำรย์เฟ่ือง
ลดำ ทบศร ี 

  

ณ ศูนย์
แสดงสินค้ำ
และกำร

ประชุมอิม
แพ็ค เมือง
ทองธำนี จ.

นนทบุรี 



24 

 

 

 

12 

ประชุมวิชำกำรเวชกรรม
ไทยระดับชำติ ครั้งที่ 1 

ประจ ำปี 2562  

10-มิ.ย.-62 1 วัน 
 อำจำรย์เฟ่ือง
ลดำ ทบศร ี 

  

ณ กรม
วิทยำศำสต
ร์สุขภำพ 
กระทรวง
สำธำรณสุ
ข จังหวัด
นนทบุรี 

13 
กำรประชุมวิชำกำร
ประจ ำปีกำรแพทย์แผน
ไทย กำรแพทย์ทำงเลือก
แห่งชำติและงำนมหกรรม
สมุนไพรแห่งชำติ ครั้งที่ 16  

07-มี.ค.-62 1 วัน 
 อำจำรย์กันตำ 

น่ิมทัศนศิร ิ 
  

ณ ศูนย์
แสดงสินค้ำ
และกำร

ประชุมอิม
แพ็ค เมือง
ทองธำนี จ.

นนทบุรี 

14 

ประชุมวิชำกำรเวชกรรม
ไทยระดับชำติ ครั้งที่ 1 

ประจ ำปี 2562  

10-มิ.ย.-62 1 วัน 
 อำจำรย์กันตำ 

น่ิมทัศนศิร ิ 
  

ณ กรม
วิทยำศำสต
ร์สุขภำพ 
กระทรวง
สำธำรณสุ
ข จังหวัด
นนทบุรี 

15 
กำรประชุมวิชำกำร
ประจ ำปีกำรแพทย์แผน
ไทย กำรแพทย์ทำงเลือก
แห่งชำติและงำนมหกรรม
สมุนไพรแห่งชำติ ครั้งที่ 16  

07-มี.ค.-62 1 วัน 
 อำจำรย์อัชฌำ 

สมนึก  
  

ณ ศูนย์
แสดงสินค้ำ
และกำร

ประชุมอิม
แพ็ค เมือง
ทองธำนี จ.

นนทบุรี 

16 

ประชุมวิชำกำรเวชกรรม
ไทยระดับชำติ ครั้งที่ 1 

ประจ ำปี 2562  

10-มิ.ย.-62 1 วัน 
 อำจำรย์อัชฌำ 

สมนึก  
  

ณ กรม
วิทยำศำสต
ร์สุขภำพ 
กระทรวง
สำธำรณสุ
ข จังหวัด
นนทบุรี 

17 
อบรมหลักสูตรกำรใช้
กัญชำทำงกำรแพทย์แผน
ไทย   

27-พ.ค.-62 1 วัน 
 อำจำรย์อัชฌำ 

สมนึก  
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18 
กำรประชุมวิชำกำร
ประจ ำปีกำรแพทย์แผน
ไทย กำรแพทย์ทำงเลือก
แห่งชำติและงำนมหกรรม
สมุนไพรแห่งชำติ ครั้งที่ 16  

07-มี.ค.-62 1 วัน 
 อำจำรย์ระพีพร 

ชนะภักด์ิ  
  

ณ ศูนย์
แสดงสินค้ำ
และกำร

ประชุมอิม
แพ็ค เมือง
ทองธำนี จ.

นนทบุรี 

19 
ประชุมวิชำกำรเวชกรรม
ไทยระดับชำติ ครั้งที่ 1 

ประจ ำปี 2562  

10-มิ.ย.-62 1 วัน 
 อำจำรย์ระพีพร 

ชนะภักด์ิ  
  

ณ กรม
วิทยำศำสต
ร์สุขภำพ 
กระทรวง
สำธำรณสุ
ข จังหวัด
นนทบุรี 

20 
กำรประชุมวิชำกำร
ประจ ำปีกำรแพทย์แผน
ไทย กำรแพทย์ทำงเลือก
แห่งชำติและงำนมหกรรม
สมุนไพรแห่งชำติ ครั้งที่ 16  

07-มี.ค.-62 1 วัน 
 อำจำรย์ญษมณ 

ละทัยนิล  
  

ณ ศูนย์
แสดงสินค้ำ
และกำร

ประชุมอิม
แพ็ค เมือง
ทองธำนี จ.

นนทบุรี 

21 
ประชุมวิชำกำร
กำยภำพบ ำบัดแห่งชำติ 
ครั้งที่ 10 เรื่อง Reform : 
Physical Therapy Roles   

12 – 14 มิถุนำยน 
2562 

3 วัน 
 อำจำรย์ญษมณ 

ละทัยนิล  
  

ณ โรงแรม
แอมบำส
ซำเดอร์ 
กทม. 

22 
กำรประชุมวิชำกำร
ประจ ำปีกำรแพทย์แผน
ไทย กำรแพทย์ทำงเลือก
แห่งชำติและงำนมหกรรม
สมุนไพรแห่งชำติ ครั้งที่ 16  

07-มี.ค.-62 1 วัน 
 อำจำรย์สุนทร 

จันทรพงษ ์ 
  

ณ ศูนย์
แสดงสินค้ำ
และกำร

ประชุมอิม
แพ็ค เมือง
ทองธำนี จ.

นนทบุรี 

23 
ประชุมวิชำกำรเวชกรรม
ไทยระดับชำติ ครั้งที่ 1 

ประจ ำปี 2562  

10-มิ.ย.-62 1 วัน 
 อำจำรย์สุนทร 

จันทรพงษ ์ 
  

ณ กรม
วิทยำศำสต
ร์สุขภำพ 
กระทรวง
สำธำรณสุ
ข จังหวัด
นนทบุรี 

24 
อบรมหลักสูตรกำรใช้
กัญชำทำงกำรแพทย์แผน
ไทย   

27-พ.ค.-62 1 วัน 
 อำจำรย์สุนทร 

จันทรพงษ ์ 
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25 
กำรประชุมวิชำกำร
ประจ ำปีกำรแพทย์แผน
ไทย กำรแพทย์ทำงเลือก
แห่งชำติและงำนมหกรรม
สมุนไพรแห่งชำติ ครั้งที่ 16  

07-มี.ค.-62 1 วัน 
 อำจำรย์วิภำวี 

จันทศร ี 
  

ณ ศูนย์
แสดงสินค้ำ
และกำร

ประชุมอิม
แพ็ค เมือง
ทองธำนี จ.

นนทบุรี 

26 

ประชุมวิชำกำรเวชกรรม
ไทยระดับชำติ ครั้งที่ 1 

ประจ ำปี 2562  

10-มิ.ย.-62 1 วัน 
 อำจำรย์วิภำวี 

จันทศร ี 
  

ณ กรม
วิทยำศำสต
ร์สุขภำพ 
กระทรวง
สำธำรณสุ
ข จังหวัด
นนทบุรี 

27 
อบรมหลักสูตรกำรใช้
กัญชำทำงกำรแพทย์แผน
ไทย   

27-พ.ค.-62 1 วัน 
 อำจำรย์วิภำวี 

จันทศร ี 
     

28 
กำรประชุมวิชำกำร
ประจ ำปีกำรแพทย์แผน
ไทย กำรแพทย์ทำงเลือก
แห่งชำติและงำนมหกรรม
สมุนไพรแห่งชำติ ครั้งที่ 16  

07-มี.ค.-62 1 วัน 
 อำจำรย์ ดร.อณิ
ชมำ ไทยวำนิช  

  

ณ ศูนย์
แสดงสินค้ำ
และกำร

ประชุมอิม
แพ็ค เมือง
ทองธำนี จ.

นนทบุรี 

29 

อบรมเรื่องจริยธรรมกำร
วิจัยในคนส ำหรับกำรวิจัย
ทำงสังคมศำสตร ์

23 ธันวำคม 
2562 

1วัน 

รศ.ดร.ชำญชัย 

ยมดิษฐ์,อำจำรย์
ณิภำรัตน์ บุญ
กุล,อำจำรย์กัน
ตำ น่ิมทัศนศิริ,
อำจำรย์เฟ่ือง
ลดำ ทบศรีและ
นำงสำวศิริน
ทิพย์ ห่วงทอง 

  

มหำวิทยำ
ลัย
ศิลปำกร 

จังหวัด
นครปฐม 

30 อบรมพัฒนำศักยภำพเชิง
ลึกเชื่อมโยงตลำด
ต่ำงประเทศส ำหรับ
หลักสูตรธุรกิจมวยไทยและ
ธุรกิจกีฬำ 

1-3 กรกฏำคม 
2562 

3 วัน 

รศ.ดร.ชำญชัย 

ยมดิษฐ์ และ
นำยเอกรวี ครุ
ฑำงคะ 

  

สภำ
อุตสำหกรร
มแห่ง
ประเทศ
ไทย ถ.นำง
ลิ้นจี่ แขวง
ทุ่งมหำเมฆ 
เขตสำทร 
กทม. 
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31 

อบรมจริยธรรมกำรวิจัยใน
มนุษย์ ด้ำนสังคมและ
พฤติกรรมสำสตร์ รุ่นที่ 
1/2563 

31 มกรำคม 
2563 

1 วัน 

ผศ.ดร.ส ำรำญ 

สุขแสวง
,อำจำรย์ ดร.
ชลธิรำ กำวไธสง
,อำจำรย์อัญทิวำ 
อุ่นไธสง,อำจำรย์
ระพีพร 

ชนะภักด์ิ,

อำจำรย์อัชฌำ 
สมนึกและ
อำจำรย์วิภำวี 
จันทศร ี

  

ห้อง
ประชุม
เฉลิมพระ
เกียรติ 

อำคำร2 

ชั้น 8 

มหำวิทยำ
ลัยรำชภัฏ
ธนบุรี 
กทม. 

32 อบรมหลักสูตรกำร
วิเครำะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค 
Data Mining โดยซอฟต์แวร์ 
RapidMiner ฯ  

28 - 31 มกรำคม 
2563 

4 วัน 
อำจำรย์ณิภำ
รัตน์ บุญกุล 

  

ห้องอบรม 
CubeSpace 
by Data 
Cube (ตรง
ข้ำม MRT) 

ลำดพร้ำว 
กทม. 

33 

ประชุมเชงิปฏิบัติกำรเรื่อง 

กำรด ำเนินกิจกรรมบน
ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ
เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำครัง้ที่ 
40 Wunca  

15-17 มกรำคม 
2563 

3 วัน 
นำยเอกรวี ครุ
ฑำงคะ 

  

มหำวิทยำ
ลัยรำชภัฏ
กำญจนบุรี 
จังหวัด
กำญจนบุรี 

34 
อบรมหลักสูตรเพ่ิมพูน
ควำมรู้กำรจัดท ำร่ำง TOR ฯ  

20 -21 
กุมภำพันธ์ 2563 

2 วัน 

นำยเอกรวี ครุ
ฑำงคะ, นำงสำว
ศิรินทิพย์ ห่วง
ทอง 

  

โรงแรม
รอยัลริ
เวอร์ บำง
พลัด กทม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


