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ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําป 2564 

 ความเปนมา 

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดดําเนินการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และ

วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยไว และในการดําเนินการใหบรรลุซึ่ง ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย 

และวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยไดนั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะตองดําเนินการตามยุทธศาสตรที่

กําหนดไว โดยเนนยุทธศาสตรเปนประเด็นสําคัญที ่จะตองขับเคลื ่อนใหบรรลุตามเปาประสงค ของ

มหาวิทยาลัยใหได และยุทธศาสตรหนึ่งที ่สําคัญ คือ ยุทธศาสตรที ่ 1พัฒนามหาวิทยาลัย ใหเปน

เอตทัคคะอยางยั่งยืน ซึ่งเปนปจจัยที่จะเปนกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหกาวไปสู

ความสําเร็จ ซึ่งถือเปนภารกิจหลักประการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจะตองสรางบุคลากรภายในทุกคนใหมี

คุณภาพรวมทั้งการพัฒนากระบวนการทางความคิดของผูบริหาร  ซึ่งเปนภารกิจท่ีสําคัญในการบริหารและ

เก่ียวของกับงานทุกฝาย จึงเปนภาระหนาที่ที่ตองปฏิบัติของผูบริหารและผูรับผิดชอบงานดานบุคคล โดย

เฉพาะที่ตองมุงปฏิบัติในกิจกรรมที่เกี่ยวกับบุคลากร เพื่อทําใหบุคลากรในหนวยงานเปนทรัพยากรมนุษยที่มี

ประสิทธิภาพ อันจะสงผลสําเร็จตอเปาหมายของหนวยงานและของมหาวิทยาลัย ดวยการพัฒนาบุคลากร ซึ่ง

เปนข้ันตอนหนึ่งของกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ตองปฏิบัติอยูตลอดเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับ

บุคลากร ใหกาวหนา และทันตอโลก โดยอาศัยผลที่ไดรับจากการไดรับการสนับสนุนในการพัฒนา  และการท่ี

มหาวิทยาลัยไดรับทราบปญหาท่ีเกิดขึ้นภายในหนวยงานซึ่งตองมีการวิเคราะหสาเหตุ ปญหาวาเกิดจากอะไร 

เพื่อนํามาใชประกอบ การพิจารณาวางแผนพัฒนาบุคลากรพรอมทั ้งเสริมสรางความสามารถดวยการ

สนับสนุนใหบุคลากรหาความรูเพิ่มเติมโดยการสนับสนุนทุนการศึกษา การจัดทําผลงานทางวิชาการ การ

ฝกอบรม ฯ ซึ่งเปนกระบวนการที่จะทําใหมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความรูความสามารถและทัศนคติของ

บุคลากรเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

การพัฒนาบุคลากรทั้งตําแหนงวิชาการและตําแหนงสนับสนุนวิชาการ จะเปนสวนสําคัญท่ีจะชวยนํา

มหาวิทยาลัยไปสูวิสัยทัศนที่กําหนด กองบริหารงานบุคคล จึงจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขึ้น โดยมีความมุง

หมายสวนหนึ่งเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 

และใหสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 1 ของมหาวิทยาลัยที ่กําหนดไววา ยุทธศาสตรที ่ 1 พัฒนา

มหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางย่ังยืน 
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 แนวทางการดําเนินกิจกรรม และโครงการเพ่ือพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ.

2564 ซึ่งขอมูลที่ใชในการกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรจะไดมาจากนโยบายของอธิการบดีในการบริหารงาน

มหาวิทยาลัย และจากการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2564 

วัตถุประสงค 

 1  เพ่ือสนับสนุนแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อันจะนําไปสูปรัชญา วิสัยทัศน 

พันธกิจ เปาหมาย และวัตถุประสงคที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 2  เพ่ือใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค นั้นคือ  

 -  มีคณุภาพ มีความรักองคกร มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานที่ไดรับมอบหมาย 

 -  ไดรบัมอบหมายงานตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแตละบุคคล 

 -  มีความพึงพอใจในการทํางาน 

 -  มีความรูและทกัษะในงานที่ปฏิบัติ 

 -  มีความมุงมั่นในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหนาที่ใหมีคุณภาพสูงสุด 

 -  มีจิตสํานึกความเปนชาวสวนสุนันทา 

 3 เพ่ือสอดรับกับการดําเนินการจัดการองคความรูของหนายงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย และนําองค

ความรูที่ไดจากการจัดการความรูมาใชในการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหเกิดการใชประโยชนอยางกวางขวางและคุมคา 

เปาหมายของการดําเนนิงานตามแผน 

 ผูบริหาร บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไดมีการ

พัฒนาตนเอง โดยไดรับการฝกอบรม สัมมนา หรอืดูงาน ทั้งในประเทศและตางประเทศ  มีจํานวนไมนอยกวารอย

ละ 80 ของบุคลากรท้ังหมด 

การดําเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 

 1 สงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ไดเขารับการอบรม ประชุม สัมมนา 

และศึกษาดูงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 2 สนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยประจําสามารถพัฒนาเทคนิควิธีการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 3 สงเสริมการจัดการความรูภายในหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหสามารถนําความรูจากการ

ปฏิบัติจริง จากการฝกฝน และจากประสบการณที่แอบแผงอยูในตัวบุคคล มาใชใหเปนประโยชนเพื่อการพัฒนา

บุคลากรและการพัฒนางาน 



3 
 

 4  จัดโครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการบริหารและภาวะผูนําสําหรับผูบริหาร  ทุกระดับ

ของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน 

 5  นําแนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะมาใชในการพัฒนาบุคลากรโดยเนนการประเมินสมรรถนะเพ่ือการ

พัฒนาเปนรายบุคคล และสงเสริมการพัฒนาผูบังคับบัญชาระดับตน และระดับกลางใหสามารถกําหนดความ

จําเปนที่จะรับการพัฒนาของผูใตบังคับบัญชาเปนรายบุคคลได 

 6 พัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานแทนกันไดโดยสงเสริมการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 

 7 สงเสริมใหหนวยงานปรับปรุงกระบวนงานใหบริการที่สําคัญใหสั้น กระชับ โดยเนนการผลิตผลงาน

ที่รวมเร็วและถูกตอง 

 8 สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการสรางจิตสํานึกความเปนชาวสวนสุนันทา ไวในหลักสูตรการสัมมนา

และฝกอบรม 

 

แนวทางการพัฒนาบุคลากร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดใหการสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือให

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  โดยมีแนวทางดังน้ี 

1 ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม/สัมมนา เพ่ือใหความรูกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยโดย

มหาวิทยาลัยจะทําการสํารวจความตองการของหนวยงาน และบุคลากร วาสนใจที่จะฝกอบรม/สัมมนา เพื่อ

คนหาความรูเกี่ยวกับเร่ืองใด และอีกสวนหนึ่งมหาวิทยาลัยจะทําการพิจารณาวาบุคลากรควรจะไดรับการ

ฝกอบรม / สัมมนาในเรื่องใด  โดยกองบริหารงานบุคคล ซึ่งมีหนาที่ในการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร จะ

ดําเนินการเก็บขอมูลความตองการของบุคลากรและของมหาวิทยาลัยที่ไดรบัมา แลวจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

เสนอทานอธิการบดีเพ่ือขออนุมัติ  

2 สนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดรับการฝกอบรม/สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัยโดยจัดสง

บุคลากรไปเขารับการฝกอบรม/สัมมนา หลักสูตรระยะสั้น ณ สถาบันภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ 

 

การพัฒนาบุคลากร 

การพัฒนาบุคลากร มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือตองการใหบุคลากรที่เขารับการพัฒนาตนเองมีศักยภาพ และ

นํามาปฏิบัติงานในหนาที่ใหเกิดผลดีตอมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวยมิติของการพัฒนาบุคลากรที่สําคัญ  3 

ประการ คอื 

1  การพัฒนาผูบริหารระดับสูง (Executive development) ซึ่งไดแก ตําแหนงผูบริหารในระดับ 

อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการศูนย สถาบัน สํานัก ผูอํานวยการ

โรงเรียนสาธิต และประธานศูนยใหการศึกษา เนื่องจากผูบริหารระดับสูงนี้มีความสําคัญตอการดําเนินงานที่มี

ประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยท้ังหมด ดังนั้น การพัฒนาผูบริหารระดับสูงใหมีความรูในเรื่องของการใช
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วิจารณญาณ  ภาวะผูนําในการตัดสินใจ ( decision making) และการมีความคิดริเริ่มสรางสรรค (creative 

thinking) จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง ท้ังน้ีรวมถึงการพัฒนาใหมีความรูความสามารถในการประสานงานทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีความสามารถในการสรางบรรยากาศและความสัมพันธอันดี

ระหวางผูปฏิบัติงานทั้งหลายในมหาวิทยาลัยดวย 

2  การพัฒนาผูบริหารระดบักลาง และระดับตน การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในระดับนี้ 

มุงเนนถึงผูดํารงตําแหนงในระดับหัวหนากอง หัวหนางาน รวมทั้งผูปฏิบัติ ท้ังนี้ ก็โดยตระหนักวาผูบริหาร

ระดับสูงจะไมสามารถบริหารงานในมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ถามิไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร

ระดับกลาง และระดับตน ซึ่งเปนผูท่ีรอบรูงานในสายงานของตนดี ดังนั้น จึงมิควรละเลยที่จะใหการพัฒนาแก

ผูบริหารระดับนี้ใหมีความรูความสามารถในการบริหารหลาย ๆ ดานของสายสนับสนุนวิชาการ ทั้งในดานการ

บริหารทั่วไป การบริหารการคลัง และการบริหารงานบุคคล  สวนสายวิชาการใหเพ่ิมพูนความรูความสามารถ

ในดานวิชาการ ดานการสอน เปนตน 

3 การพัฒนาผูปฏิบัติงานระดับลาง และระดับเจาหนาที่ คนงาน  ผูปฏิบัติงานในระดับนี้นับวา 

มีความสําคัญตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอยางมาก เชนเดียวกับผูบริหารทั้งสองระดับที่กลาวมาขางตน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปฏิบัติการระดับนี้ หากไดมีการรวมตัวกันแลวจะเปนกลุมที่มีอิทธิพลตอการบริหารงาน

ของมหาวิทยาลัยอยางมาก ฉะนั้นจึงควรที่จะไดมีการพิจารณาใหการพัฒนาฝกอบรมโดยพยายามสรางทัศนคติ

ใหเกิดความรบัผิดชอบในการปฏิบัติงาน จิตสํานึกในการใหบริการ รวมทั้งพัฒนาฝมือหรอืทักษะในการทํางาน

แกผูปฏิบัติงานระดับนี้ดวย 

การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

 ในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยนั้น จะมีคณะกรรมการในการจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากร ซึ่งประกอบดวยรองอธิการบดีฝายบริหาร หัวหนาสํานักงานอธิการบดี ผูเชี่ยวชาญดาน

พัฒนาบุคลากร ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล ผูอํานวยการกองกลาง หัวหนางานธุรการ และหัวหนางาน

การเจาหนาที่ เปนคณะกรรมการ ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร และควบคุม ดูแล กํากับ ติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เปนแผน

หลักในการนํามาดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม/สัมมนา เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการ และทักษะ วิชาชีพ ใน

การบริหาร การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตนใหกับบุคลากรในมหาวิทยาลัยในทุกระดับ ซึ่งเปนแผนที่ไดรับการ

อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และรับผิดชอบในการดาํเนินการโดยงานฝกอบรมและพัฒนา กองบริหารงานบุคคล 

สํานักงานอธิการบดี มุงสงเสริมใหบุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และนํามหาวิทยาลัยสูเปาหมายที่วาง

ไว โดยมีกระบวนการปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
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1. ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร(การอบรม/สัมมนา)บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

1.1 กองบริหารงานบุคคลจัดทําแบบสํารวจความตองการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานและ 

1.2 ศึกษาสมรรถนะของบุคลากร 

2. วางแผนพัฒนาบุคลากร 

2.1 ศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย สมรรถนะของตําแหนง และความตองการจากแบบ

สํารวจความตองการพัฒนาบุคลากร  เพ่ือจัดทําแผนงานโครงการพัฒนา    บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 

2.2 สงแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรใหหนวยงานตางๆ เพ่ือใหบุคลากรเตรียมตัวในการเขา

รวมโครงการ และประกันความซับซอนการจัดกิจกรรมโครงการกับหนวยงาน 

2.3 นําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

3. ดําเนินการฝกอบรม/พัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร 

3.1 จัดทําโครงการฝกอบรมเพื่อเสนออธิการบดีอนุมัติ 

3.2 ประชาสัมพันธโครงการและกําหนดการอบรม เพ่ือใหหนวยงานสงบุคลากรเขารวมโครงการ 

3.3 ดําเนินการจัดอบรมตามโครงการที่กําหนด 

3.4 สรุปผลการดําเนินการฝกอบรมของโครงการ 

4. ประเมิน/ประชมุ แผนพัฒนาบุคลากร 

4.1 ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

4.2 ทบทวนและประชุมแผนพัฒนาบุคลากรในปตอไป 

5. การพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2564 

ในการพัฒนาการจัดการดานการฝกอบรม/สัมมนา ประจําปงบประมาณ 2564 งานฝกอบรมและพัฒนา กอง

บริหารงานบุคคลไดดําเนินการสรุปผลโครงการอบรม จํานวน 3 โครงการ ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม 

ดังน้ี 

 1. สรุปโครงการเตรียมความพรอมผูบริหารเพื่อรับนโยบายลงสูการปฏิบัติ  ในระหวางวันที่  29 – 31  

ตุลาคม  2563  ณ หองประชุมแกรนดบอลรูม  โรงแรมลองบีช ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

 2. สรุปโครงการประชุมบุคลากรเพ่ือมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 

2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันศุกรที่ 18  ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 3. สรุปโครงการประชุมบุคลากรเพ่ือมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจําป

งบประมาณ 2564 วันศุกรที่  9  กรกฎาคม  2564  เวลา 09.00 – 13.00 น. ทาง Facebook Live  กลุม 

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



 

 

โครงการเตรียมความพรอมผูบริหารเพื่อรับนโยบายลงสูการปฏิบัติ   

ในระหวางวันท่ี  29 – 31  ตุลาคม  2563 

ณ หองประชุมแกรนดบอลรูม  โรงแรมลองบีช ชะอาํ จังหวัดเพชรบุรี 

………………………………………….. 

หลักการและเหตุผล 

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดมีการเปลี่ยนผูบริหารระดับสูง จึงจําเปนตองมีการกําหนด

นโยบายและแนวทางการดําเนินงานลงสูผูบริหารระดับกลาง ระดับตน เพ่ือรับทราบ เตรียมพรอมนําไปปฏิบัติได

อยางถูกตอง  จึงจะเกิดผลสําเร็จไดตามนโยบายท่ีวางไว  ซึ่งในสถานปจจุบันที่มหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลง

ผูบริหาร หัวหนาสํานักงาน หัวหนาฝาย ที่เปนพลังขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรที่สําคัญในการบริหารจัดการ

ทุกมิติเพ่ือใหทันตอกระแสความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มหาวิทยาลัยจึงตองสรางความรู ความเขาใจ เตรียม

ความพรอมเพ่ือรับนโยบายของผูบริหารในการนําไปสูการปฏิบัติไดอยางถูกตอง    โดยเฉพาะการบริหารงาน 

บริหารงานบุคคล ระบบงบประมาณ ควบคูไปกับการสรางระบบประกันคุณภาพที่ เขมแข็งและเชื่อถือได        

ดังนั้นผูบริหารระดับกลาง และระดับตน  จึงตองเตรียมพรอมรบันโยบาย แนวคิด วิธีการที่เปนรูปธรรม           และ

ครอบคลุมทั้งการกําหนดทิศทางวิสัยทัศน  ภารกิจ ปรัชญา วัตถุประสงค กลยุทธ และเปาหมายขององคกร เพ่ือให

บรรลุในเปาหมายขององคกรที่ไดวางไว    จึงไดจัดโครงการเตรียมความพรอมผูบริหารเพ่ือรับนโยบายลงสูการ

ปฏิบัติ ในระหวางวันที่ 29 – 31  ตุลาคม 2563  ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี   

วัตถุประสงค 

1.เพ่ือเสริมสรางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในองคกรและเตรยีมความพรอมของผูบริหาร 

2.เพ่ือพัฒนาใหมีความสามารถในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรของ 

   มหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ   

3.เพ่ือสรางความตระหนักถึงบทบาทหนาที่ในการพัฒนาตนเองพัฒนางานและพัฒนาความสัมพันธ 

   ในการรวมงานกับผูอื่นไดอยางมืออาชีพรวมทั้งสามารถจัดการงานในหนวยงานที่ไดรบัมอบหมาย 

   ไดอยางดีเย่ียม 

                         

ผูท่ีรวมโครงการ   

             ผูบริหาร  ผูบริหารระดับกลาง ระดับตน และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

             จํานวน 190 คน 

 

 

 

 

 



 

วิธีดําเนินการ 

1. จัดทําโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการอบรม 

2. ดําเนินการจัดอบรมตามโครงการ 

3. สรุปผลและรายงานผูบริหาร  
 

วิธีการอบรม 

  บรรยายใหความรูความเขาใจเก่ียวกับนโยบายและแผนงานที่สําคัญ ที่สอดคลองกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พรอมทั้งทํากิจกรรมเพ่ือสรางความคุนเคยใหเกิดความสัมพันธของบุคลากร 

และพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา 

ในระหวางวันที่ 29 – 31  ตุลาคม 2563     

สถานท่ี 

 ณ หองประชุมแกรนดบอลรูม โรงแรมลองบีช ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

ผลที่ไดรับ 

1.ผูเขารับการอบรมมีภาวะผูนําและมีความพรอมในการบริหารจัดการ 

            2.ผูเขารับการอบรมมีความสามารถในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ   

3.มีความตระหนักถึงบทบาทหนาที่ในการพัฒนาตนเองพัฒนางานและพัฒนาความสัมพันธในการปฏิบัติ 

            งานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมืออาชีพรวมทั้งสามารถจัดการงานในหนวยงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางดี 

  4.ผูเขารับการอบรมมีขวัญกําลังใจ แรงจูงใจในการทํางานและรูสึกผูกพันตอองคกร 

....................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปการดําเนินงานตามแผน 

     ลาชากวาแผน                             ตามแผน         เรว็กวาแผน 

 

สาระสําคัญ 
 

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พิธีเปดและบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบาย ทิศทาง

ในการขับเคลื่อน“สวนสุนันทา” สูความเปนเลิศในสถานการณปจจุบันโดย รองศาสตราจารย ดร. ชุติกาญจน ศรี

วิบูลย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ หองประชุมแกรนดบอลรูม โรงแรมลองบีช ชะอํา จังหวัด

เพชรบุร ี 

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 การปรับตัว ปรับงาน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน โดย  ผูชวยศาสตราจารย 

ดร. คมสัน   โสมณวัตร วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน ณ หองประชุมแกรนดบอลรูม โรงแรมลองบีช ชะอํา 

จังหวัดเพชรบุร ี 

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด และแนวทางสูความสําเร็จขององคกร โดย  รองศาสตราจารย 

ดร. วิทยา  เมฆขํา รองอธิการบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ ณ หองประชุมแกรนดบอลรมู โรงแรมลองบีช 

ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  

 วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ศาสตร และ ศิลป ความเปนผูนําในการบริหารงานโดย รองศาสตราจารย ดร.ฤๅ

เดช  เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ณ หองประชุมแกรนดบอลรูม โรงแรมลองบีช ชะอํา 

จังหวัดเพชรบุร ี 

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 การเสวนา หัวขอ การเตรียมความพรอมในการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ โดย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรีชา พงษเพ็ง รองอธิการบดีฝายบริหาร รองศาสตราจารย ดร.สมเดช รุงศรีสวัสดิ์ รอง

อธิการบดีฝายวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาณัติ          ตะปนตา คณบดี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รองศาสตราจารย ดร. บัณฑิต  ผังนิรันดร คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ รองศาสตราจารย ดร. นิพนธ  

ศศิธรเสาวภา คณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ หองประชุมแกรนดบอลรูม โรงแรมลองบีช ชะอํา 

จังหวัดเพชรบุร ี  

วันที่ 30 ตุลาคม 2563  บุคลิกภาพของผูบริหาร โดย อาจารยนฤมล  ชมโฉม”วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการเปนวิทยากรบรรยายเรื่อง บุคลิกภาพของผูบริหาร โดยมีการใหความรูดานตางๆ ไมวาจะเปนดานกายภาพ 

การใชถอยคํา การเขาสังคม และเรื่องอื่นๆ ที่สําคัญที่เก่ียวของ เพ่ือภาพลักษณท่ีดีใหแกมหาวิทยาลัย    ณ หอง

ประชุมแกรนดบอลรูม โรงแรมลองบีช ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

 วันที่ 31 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พรอมดวยรองศาสตราจารย ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย        รอง

อธิการบดี คณบดีและผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เปดเวทีการมีสวนรวมรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ   ขอ

ซักถามและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในโครงการเตรียมความพรอมผูบริหารเพ่ือรับนโยบายลงสูการปฏิบัติ 

ซึ่งใหผูเขารวมประชุมไดมีสวนรวมในการเสนอแนวคิดตอการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ณ หองแกรนดบอลรูม 

โรงแรมลองบีช ชะอํา จังหวัดเพชรบุรีเปดเวทีการมีสวนรวมเตรียมความพรอมผูบริหารสวนสุนันทา 

 

 

 



 

ตัวช้ีวัดรอยละความสําเร็จ 

 1.  รอยละของบุคลากรที่เขารวมอบรม/สัมมนาตอกลุมเปาหมาย (รอยละ80) ผลที่ได 88.89 

 2.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการจัดโครงการอบรม/สัมมนา (ระดับ4)  

               ผลท่ีได ระดับ4.2 

วัตถุประสงคในการจัดเก็บขอมูล 

1. เพื่อประเมินความพอใจของบุคลากรที่มีตอเน้ือหาการอบรมและตอวิทยากร 

2. เพื่อนําผลการประเมินมาเปนแนวทางในการปรับปรงุและพัฒนาการอบรมของงานฝกอบรมและ

พัฒนาบุคลากรใหตรงกับความตองการและเปนประโยชนตอผูเขารับการอบรมใหมากที่สุด 

ระเบียบวิธีการประเมิน 

1. กลุมตัวอยาง ไดแก ผูเขารับการอบรม จํานวน 90 คน มีผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 80 คน คิดเปน

รอยละ 88.89 

2. วิธีเก็บรวบรวมขอมูล งานฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรไดแจกและเก็บแบบสอบถามในวันท่ีมีการ

อบรม 

หลักเกณฑการแปลผล 

การแปลผลคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรมีหลักเกณฑ ดังนี้ 

 คาเฉลี่ย 4.50-5.00  หมายความวา  มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

 คาเฉลี่ย 3.50-4.49  หมายความวา  มีระดับความพึงพอใจมาก 

คาเฉลี่ย 2.50-3.49  หมายความวา  มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.50-2.49  หมายความวา  มีระดับความพึงพอใจนอย 

คาเฉลี่ย 1.00-1.49  หมายความวา  มีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางที่ 1 “ความคิดเห็นท่ีมีตอวิทยากร” 

หัวขอ X 
ระดับความพึง

พอใจ 

1.ความรูความสามารถของวิทยากร 4.3625 มาก 

2.ความสามารถในการถายทอดความรู 3.7375 มาก 

3.เทคนิคการนําเสนอ 3.6625 มาก 

4.เอกสารประกอบการบรรยาย 3.8875 มาก 

5.การตอบคําถามชัดเจน ตรงประเดน็ 3.8500 มาก 

รวม 3.9000 มาก 

 

จากตารางที่1 ความคดิเห็นที่มีตอวิทยากร พบวามีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 80 คน เปนพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ภาพรวมผูตอบแบบสอบถามอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.9000 เม่ือพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ความรูความสามารถของวิทยากร อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.3625 รองลงมาเอกสาร

ประกอบการบรรยาย อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.8875  และความรูการตอบคาํถามชัดเจน ตรงประเด็น อยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.8500 ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางที่ 2 “ความคิดเห็นที่มีตอการประชุม”  

 

หัวขอ X 
ระดับความพึง

พอใจ 

1. พิธีเปดและบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบาย ทิศทางในการขับเคลื่อน“สวนสุนัน

ทา” สูความเปนเลิศในสถานการณปจจุบัน โดย รองศาสตราจารย ดร.ชุติกาญจน  

ศรีวิบูลย) 

5.00 มากที่สุด 

2การปรับตัว ปรับงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 

โดย  ผูชวยศาสตราจารย ดร. คมสัน   โสมณวัตรวิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลาย

เชน 

4.95 มากที่สุด 

3. ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด และแนวทางสูความสําเร็จขององคกร  

โดย รองศาสตราจารย ดร.วิทยา  เมฆขํา  รองอธิการบดีฝายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

4.95 มากที่สุด 

4. “การบริหารและพัฒนาดานกายภาพ การเงินและการคลัง”                             

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีชา  พงษเพ็ง           

(รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร) 

4.90 มากที่สุด 

5. ศาสตร และ ศิลป ความเปนผูนําในการบริหารงาน                                   

โดย รองศาสตราจารย ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสวน

สุนันทา              

4.98 มากที่สุด 

6.การเสวนา หัวขอ การเตรียมความพรอมในการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ 

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปรีชา  พงษเพ็ง รองอธิการบดีฝายบริหาร  

รองศาสตราจารย ดร.สมเดช รุงศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝายวิชาการ  

รองศาสตราจารย ดร. โกมล  ไพศาล อดีตผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  

นางจุณีรตัน  จันทรนิตย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  

4.92 มากที่สุด 

7. เทคนิคการบริหารสูความสําเร็จ โดย รองศาสตราจารย ดร. นันทิยา  นอย

จันทร คณบดี คณะครศุาสตร 

5.00 มากที่สุด 

8. การบริหารงานหนวยงานจัดการศึกษาและขอเสนอในการขับเคลื่อนหนวยงาน 

โดย 

รองศาสตราจารย ดร.สมเดช รุงศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝายวิชาการ  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาณัติ  ตะปนตา คณบดี คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  

รองศาสตราจารย ดร. บัณฑิต  ผังนิรันดร คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมและการ

จัดการ  

รองศาสตราจารย ดร. นิพนธ  ศศิธรเสาวภา คณบดี คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

4.92 มากที่สุด 

9. บุคลิกภาพของผูบริหาร โดย   อาจารยนฤมล  ชมโฉม 4.97 มากท่ีสุด 



 

10. ทานคิดวาเน้ือหาการประชุมคร้ังนี้เปนประโยชนตอบุคลากร 4.92 มากท่ีสุด 

11.การเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถาม 4.88 มากที่สุด 

12.ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.72 มากที่สุด 

13. ความพึงพอใจของทานตอการจัดการประชุม 4.83 มากที่สุด 

รวม 4.92 มากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพโครงการเตรียมความพรอมผูบริหารเพื่อรับนโยบายลงสูการปฏิบัติ 

ในระหวางวันท่ี  29 – 31  ตุลาคม  2563 

ณ หองประชุมแกรนดบอลรูม  โรงแรมลองบีช ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปโครงการประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน  

ประจําปงบประมาณ 2564  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

วันศุกรท่ี 18  ธันวาคม พ.ศ.2563  

ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

หลักการและเหตุผล 

  การสรางความรู  ความเขาใจเก่ียวกับนโยบาย ยุทธศาสตรและแนวทางการขับเคลื่อนของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือใหประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติงานทั้งในดานการปรับโครงสรางมหาวิทยาลัย มาตรฐาน

การกําหนดภาระงาน รวมถึงแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ 

2564 นับวามีความสําคัญและความจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนามหาวิทยาลัย ที่จะตองดําเนินการใหบุคลากร

เกิดความรู และมีความเขาใจที่ตรงกัน เพ่ือใหสามารถนําแนวทางตามนโยบายมาปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเกิดจิตสํานึกรวมที่จะชวยกันพัฒนาใหเปนไปตามนโยบาย 

เปาประสงค และแผนงานที่สําคัญของมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงกําหนดใหมีโครงการประชุมบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุนวิชาการ เพ่ือชี้แจงนโยบายในการปฏิบัติงานใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทุกคนรับทราบ และ

นําไปเปนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหเต็มศักยภาพ เกิดความรูความเขาใจ  และทิศ

ทางการพัฒนามหาวิทยาลัย อันจะกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการนํา

มหาวิทยาลัยไปสูการเปนมหาวิทยาลัยแมแบบท่ีดีของสังคม  

 

วัตถุประสงค 

1.  เพื่อใหบุคลากรรบัทราบนโยบาย แผนงานที่สําคัญ และทิศทางดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติงาน 

3. เพ่ือใหบุคลากรสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

                  ไดอยางเต็มศักยภาพ   

 

วันและเวลาดําเนินการ 

วันศุกรที ่18  ธันวาคม พ.ศ.2563  

 

สถานท่ีดําเนนิโครงการ 

ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 



สรุปการดําเนินงานตามแผน 

     ลาชากวาแผน                             ตามแผน         เรว็กวาแผน 

 

สาระสําคัญ 

 สวนสุนันทาประชุมบุคลากรมอบนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการปฏิบัติ อธิการบดี

สวนสุนันทายํ้า “เราจะเดินหนาขามผานวิกฤตไปดวยกันเพ่ือความยั่งยืนขององคกรและความเปนแมแบบที่ดี

ของสังคม” 

วันท่ี 18 ธันวาคม 2563  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดย กองบริหารงานบุคคล จัดประชุม

บุคลากรเพ่ือมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2564  ณ  หอประชุมสุนันทา

นุสรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รองศาสตราจารย ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนประธานเปดการประชุมและมอบนโยบายการปฏิรูปมหาวิทยาลัยในยุค

ดิจิทัล สูการปฏิบัติแกบุคลากร  ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ  

อธิการบดีกลาวมีใจความสําคัญตอนหน่ึงวา “ทามกลางสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลกการ

แขงขันของสถาบันอุดมศึกษาท่ีสูงมากในปจจุบัน  ทําใหมหาวิทยาลัยตองเรงเดินหนาขามผานวิกฤตอยางเต็ม

กําลัง  จึงตองมีการปรับและเปลี่ยน เพ่ือผลแหงชื่อเสียงและความอยูรอดของมหาวิทยาลัยอยางยั่งยืนใน

อนาคต ขอใหบุคลากรทุกคนรวมมือ ทุมเททั้งกําลังกาย กําลังใจและกําลังสติปญญาตามศักยภาพของทุกคนที่

มีอยางเต็มกําลังความสามารถ  เพ่ือนําพาใหสวนสุนันทายืนหยัดความเปนท่ี1 ของประเทศและไตอันดับข้ึนไป

ตามเปาหมายที่ตั้งไวอยางสูงสุด ดังวิสัยทัศนของการเปน “มหาวิทยาลัยแมแบบที่ดีของสังคม” และความ

ยั่งยืนขององคกร  จึงตองอาศัยความรวมมือจากประชาคมทุกคนทุกฝาย เราจะเดินหนาไปดวยกัน และ

มหาวิทยาลัยจะไมทิ้งใครไวขางหลังอยางแนนอน ขอใหทุกคนมีความรักในองคกร มีความสามัคคีและความ

เปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในองคกรเพ่ือความย่ังยืนของสวนสุนันทาตอไป” 

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายเรื่อง การปรับปรุงพัฒนาดานอาคารสถานที่และทัศนียภาพของ

มหาวิทยาลัยโดย ผศ.ดร.ปรีชา  พงษเพ็ง  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร  การบรรยายเร่ือง ทิศ

ทางการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดย รศ.ดร.นันทิยา  นอยจันทร รักษาราชการ

แทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ  การบรรยายเร่ือง แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการและการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย (U-Ranking) โดย รศ.ดร.วิทยา  เมฆขํา  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายแผนงานและ

ประกันคณุภาพ  การบรรยายเรื่อง Creative Research - Based Economy  โดย รศ.ดร.ธนสุวิทย  ทับหิรัญ

รักษ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา การบรรยายเร่ือง  แนวทางการทํากิจกรรมรวมกับ

กองพัฒนานักศึกษา  โดย ผศ.ดร.ชนนาถ  มีนะนันท  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

การบรรยายเร่ือง การบริหารหนวยงานจัดการศึกษานอกที่ต้ัง  ผศ.ดร.คมสัน  โสมณวัตร รักษาราชการแทน

รองอธิการบดีฝายวิทยาเขตนครปฐม และเร่ือง กลยุทธการหาทรัพยากรดานการเงิน ป 2564 โดย ผศ.ดร.กวิน 

วงศลีดี  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ โดยมีบุคลากรทั้งสายสนับสนุนวิชาการและสาย

วิชาการเขารวมอยางพรอมเพรียงกัน 



ตัวช้ีวัดรอยละความสําเร็จ  

   1. รอยละของบุคลากรท่ีเขารวมอบรม/สัมมนาตอกลุมเปาหมาย (รอยละ90) ผลที่ได 90.69 

          2.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการจัดโครงการอบรม/สัมมนา (ระดับ4) ผลที่ได 4.76 

 

วัตถุประสงคในการจัดเก็บขอมูล 

1. เพื่อประเมินความพอใจของบุคลากรท่ีมีตอเนื้อหาการอบรมและตอวิทยากร 

2. เพื่อนําผลการประเมินมาเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการอบรมของงานฝกอบรมและ

พัฒนาบุคลากรใหตรงกับความตองการและเปนประโยชนตอผูเขารบัการอบรมใหมากที่สุด 

 

ระเบียบวิธีการประเมิน 

1. กลุมตัวอยาง ไดแก พนักงานมหาวิทยาลัยลักษณะประจํา สายวิชาการ และสายสนับสนุน

วิชาการจํานวน 1,935 คน มีผูตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน 1,760 คน คิดเปนรอยละ 90.96 

2. วิธีเก็บรวบรวมขอมูล งานฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรไดแจกและเก็บแบบสอบถามในวันท่ีมีการ

ประชุม 

 

หลักเกณฑการแปลผล 

การแปลผลคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรมีหลักเกณฑ ดังนี้ 

 คาเฉลี่ย 4.50-5.00  หมายความวา  มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

 คาเฉลี่ย 3.50-4.49  หมายความวา  มีระดับความพึงพอใจมาก 

คาเฉลี่ย 2.50-3.49  หมายความวา  มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.50-2.49  หมายความวา  มีระดับความพึงพอใจนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49  หมายความวา  มีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตารางที่ 1  แสดงขอมูลเกี่ยวกับผูเขารวมกิจกรรม  

ขอมูลเกี่ยวกบัผูเขารวมกิจกรรม จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ 

   - หญิง 1,022 58.07 

   - ชาย 738 41.93 

รวม 1,760 100.0 

 

จากตาราง ขอมูลเกี่ยวกับผูเขารวมกิจกรรม พบวามีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 1,760 คน เปนเพศ  

หญิง 1,022 คน มีคาเฉลี่ย 58.07  เปนเพศชาย 738 คน มีคาเฉลี่ย 41.93 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 2 “ความคดิเห็นที่มีตอการประชุม”  

หัวขอ X 
ระดับความพึง

พอใจ 

1. พิธีเปดและมอบนโยบาย “การปฏิรูปมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล”   

โดย รศ.ดร.ชุติกาญจน  ศรีวิบูลย  (อธิการบดี) 

4.86 มากที่สุด 

2.การปรับปรุงพัฒนาดานอาคารสถานที่และทัศนียภาพของมหาวิทยาลัย  

โดย ผศ.ดร.ปรีชา  พงษเพ็ง (รกัษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร)  
4.73 มากที่สุด 

3.ทิศทางการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา                                

โดย รศ.ดร.นันทิยา  นอยจันทร (รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ)  

4.78 มากที่สุด 

4. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการและการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) 

โดย รศ.ดร.วิทยา  เมฆขํา (รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายแผนงานและประกัน

คุณภาพ)             

4.84 มากที่สุด 

5.Creative Research - Based Economy              

 โดย รศ.ดร.ธนสุวิทย  ทับหิรัญรักษ (รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและ

พัฒนา)                

4.71 มากที่สุด 

6. แนวทางการทํากิจกรรมรวมกับกองพัฒนานักศึกษา    

โดย ผศ.ดร.ชนนาถ  มีนะนันท  (รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา) 

4.71 มากที่สุด 

7. การบริหารหนวยงานจัดการศึกษานอกที่ตั้ง     

โดย ผศ.ดร.คมสัน  โสมณวัตร  (รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิทยาเขตนครปฐม)   

4.77 มากที่สุด 

8.กลยุทธการหาทรัพยากรดานการเงิน ป2564     

โดย ผศ.ดร.กวิน วงศลีด ี (รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ)    

4.72 มากที่สุด 

9. ทานคิดวาเนื้อหาการประชุมคร้ังน้ีเปนประโยชนตอบุคลากร 4.81 มากที่สุด 

10. เน้ือหาการใหความรูตรงกับความตองการและความสนใจของทาน 4.81 มากที่สุด 

11. ระยะเวลาในการประชุมมีความเหมาะสม 4.77 มากที่สุด 

12. ความพึงพอใจของทานตอการจัดการประชุม 4.63 มากที่สุด 

13. "ทานรับทราบการประกาศเจตจํานงสุจริตในการปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมและความ

โปรงใส ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564" 

4.76 มากที่สุด 

รวม 4.76 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอการประชุม พบวามีผูตอบแบบสอบถาม เปนจํานวน 1,760 คน 

ภาพรวมผูตอบแบบสอบถามอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.76 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา พิธีเปด

และมอบนโยบาย “การปฏิรูปมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล”อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.86 รองลงมา แบบ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการและการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 



4.84  และทานคิดวาเนื้อหาการประชุมครั้งนี้เปนประโยชนตอบุคลากร , เนื้อหาการใหความรูตรงกับความ

ตองการและความสนใจของทาน อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.81 ตามลําดับ 

ผลการประชุม 

ในการประชุมครั้งน้ีมีบุคลากร จํานวน 1,760 คน บุคลากรผูเขาประชุมไดรับทราบนโยบาย  แผนงาน

ที่สําคัญ และทิศทางดําเนินงานของมหาวิทยาลัย มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานตาม

นโยบายที่กําหนด และสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไดอยางเต็ม

ศักยภาพ 

  

ขอเสนอแนะขอคิดเห็นจากผูเขาประชุม  

 - ทาน รศ.ดร.ชุติกาญจน ศรวิีบูลย อธิการบดี และผูบริหารทกุทานบรรยายการนําเสนอไดดีมาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพโครงการประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน  

ประจําปงบประมาณ 2564  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

วันศุกรท่ี 18  ธันวาคม พ.ศ.2563  

ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 
 

 



 

 

 

 



สรุปโครงการประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

ประจําปงบประมาณ 2564 

วันศุกรท่ี  9  กรกฎาคม  2564  เวลา 09.00 – 13.00 น. 

ทาง Facebook Live  กลุม บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

หลักการและเหตุผล 

  ในการน้ี มหาวิทยาลัยไดกําหนดจัดโครงการประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 

เพื่อสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับนโยบาย ยุทธศาสตรและแนวทางการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย   ท้ังใน

ดานการปรับโครงสรางมหาวิทยาลัย มาตรฐานการกําหนดภาระงาน รวมถึงแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน นับวามีความสําคัญและความจําเปนอยางย่ิงตอการพัฒนามหาวิทยาลัย ที่จะตองดําเนินการให

บุคลากรเกิดความรู และมีความเขาใจที่ตรงกัน เพ่ือใหสามารถนําแนวทางตามนโยบายมาปฏิบัติงานไดอยาง

ถูกตอง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเกิดจิตสํานึกรวมที่จะชวยกันพัฒนามหาวิทยาลัย ใหเปนไป

ตามนโยบาย เปาประสงค และแผนงานที่สําคัญของมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ผานมหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวทางใน

การปฏิบัติงานที่บาน (Work from Home) ของบุคลากร เพื่อปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการ

เฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ฉบับที่ 15  เพื่อลดการเดินทาง ลดการสัมผัส

เชื้อใหมากที่สุด และใหเกิดความราบร่ืนตอการดาํเนินงาน  

 เพื่อตอบสนองตอนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ในการลดความ

เสี่ยงในการแพรกระจายเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  มหาวิทยาลัยจึงกําหนดใหมีการประชุมบุคลากรเพื่อ

มอบนโยบาย ในวันศุกรท่ี  9  กรกฎาคม  2564  เวลา 09.00 – 13.00 น. ผานระบบออนไลน ทาง Facebook 

Live  กลุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

ประจําปงบประมาณ 2564 และชี้แจงนโยบายในการปฏิบัติงานใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  ทุกคน

รับทราบ และนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหเต็มศักยภาพ เกิดความรูความ

เขาใจ  และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในทิศทางเดียวกัน อันจะกอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา และการนาํมหาวิทยาลัยไปสูการเปนมหาวิทยาลัยแมแบบที่ดีของสังคม  

 

วัตถุประสงค 

1.  เพื่อใหบุคลากรรบัทราบนโยบาย แผนงานที่สําคัญ และทิศทางดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ประจําป 2564 

2. เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติงาน 

3. เพ่ือสงเสรมิคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร เพ่ือใหบุคลากรสามารถนํา

ความรูท่ีไดรบัไปใชในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ   



วันและเวลาดําเนินการ 

วันศุกรที่  9  กรกฎาคม  2564  เวลา 09.00 – 13.00 น.  

 

สถานท่ีดําเนนิโครงการ 

ผานระบบออนไลน ทาง Facebook Live  กลุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 

สรุปการดําเนินงานตามแผน 

     ลาชากวาแผน                             ตามแผน         เรว็กวาแผน 

 

สาระสําคัญ 

 วันที่  9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย นายกสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนประธานพิธีเปดประชุมเพ่ือมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2564  พรอมบรรยายพิเศษ เรื่อง “มิติใหมสวนสุนันทา : มืออาชีพและ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง” ผานชองทาง Facebook Live  กลุม บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  

 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขาประชุมเพ่ือมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

ประจําปงบประมาณ 2564  พรอมบรรยายพิเศษ เร่ือง “ปรับเปลี่ยนใหทันตามโลกอนาคต” ผานชองทาง 

Facebook Live  กลุม บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 วันที่ 9 กรกฏาคม 2564 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นําโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.

ศิริลักษณ เกตุฉาย ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารยอภิรักษ ธิตินฤมิต รอง

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิสิทธ์ิ รัตนาตรานุรักษ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม รวมกับกองบริหารงานบุคคล ไดจัดการประชุมมอบนโยบายแกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

และสายวิชาการ ประจําป 2564 ครั้งท่ี 2 ผานชองทาง Facebook Live โดยมี รองศาสตราจารย ดร.ฤๅเดช 

เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย กลาวเปดการประชุมและบรรยายในหัวขอ “มิติใหมสวนสุนันทา : มืออาชีพ

และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง” พรอมดวย รองศาสตราจารย ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย อธิการบดี และ

ผูบริหารของมหาวิทยาลัย ณ หองประชุมสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.วิทยา เมฆขํา รองอธิการบดีฝายแผนงานและประกัน

คุณภาพ บรรยาย "การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรสูการจัดอันดับมหาวิทยาลัย" ในการประชุมบุคลากรเพื่อมอบ

นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2564 ผานทาง Facebook Live 

 วันท่ี 9 กรกฎาคม 2564 ผศ.ดร.คมสัน  โสมณวัตร  รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา  ไดเขารวมบรรยายในหัวขอ  “รูปแบบและทิศทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ



สวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม”  ในการประชุมบุคลากรเพ่ือมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2564 ผานชองทาง Facebook Live กลุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 

 
 วันท่ี 9 กรกฎาคม 2564  รองศาสตราจารย ดร.นันทิยา  นอยจันทร  รองอธิการบดีฝายวิชาการ

ไดเขารวมบรรยายในหัวขอ  “นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานดานวิชาการ” ประจําปงบประมาณ 

2564 ผานทาง Facebook Live 

        วันที่ 9 กรกฎาคม 2564  ผูชวยศาสตราจารย.ดร.สุวรีย  ยอดฉิม รองอธิการบดีฝายวิจัยและ

พัฒนารองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดเขารวมบรรยายในหัวขอ  “แนวทางและนโยบายการดําเนินงาน 

งานวิจัยและบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ 2565 ”  ผานทาง Facebook Live 

 วันที่ 9 กรกฎาคม 2564  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีชา  พงษเพ็ง  รองอธิการบดีฝายบริหาร ได

เขารวมบรรยายในหัวขอ “การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในสถานการณปจจุบัน”

ประจําปงบประมาณ 2564 ผานทาง Facebook Live 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนนาถ  มีนะนันท รองอธิการบดีฝายกิจการ

นักศึกษา ไดเขารวมบรรยายในหัวขอ  “งานกิจการนักศึกษาในยุคโควิด-19” ประจําปงบประมาณ 2564 

ผานทาง Facebook Live      

         

ตัวช้ีวัดรอยละความสําเร็จ  

1. รอยละของบุคลากรท่ีเขารวมอบรม/สัมมนาตอกลุมเปาหมาย (รอยละ80) ผลที่ได 90.69 

          2.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการจัดโครงการอบรม/สัมมนา (ระดับ4) ผลที่ได 4.68 

           

วัตถุประสงคในการจัดเก็บขอมูล 

1. เพื่อประเมินความพอใจของบุคลากรท่ีมีตอเนื้อหาการอบรมและตอวิทยากร 

2. เพื่อนําผลการประเมินมาเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการอบรมของงานฝกอบรมและ

พัฒนาบุคลากรใหตรงกับความตองการและเปนประโยชนตอผูเขารบัการอบรมใหมากที่สุด 

 

ระเบียบวิธีการประเมิน 

1. กลุมตัวอยาง ไดแก พนักงานมหาวิทยาลัยลักษณะประจํา สายวิชาการ และสายสนับสนุน

วิชาการจํานวน 1,947 คน มีผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 1,909 คน คิดเปนรอยละ 98.05 

2. วิธีเก็บรวบรวมขอมูล งานฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรไดแจกและเก็บแบบสอบถามในวันท่ีมีการ

ประชุม 



 

หลักเกณฑการแปลผล 

การแปลผลคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรมีหลักเกณฑ ดังนี้ 

 คาเฉลี่ย 4.50-5.00  หมายความวา  มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

 คาเฉลี่ย 3.50-4.49  หมายความวา  มีระดับความพึงพอใจมาก 

คาเฉลี่ย 2.50-3.49  หมายความวา  มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.50-2.49  หมายความวา  มีระดับความพึงพอใจนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49  หมายความวา  มีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ผลการวิเคราะหขอมูล 



ตารางที่ 1  แสดงขอมูลเกี่ยวกับผูเขารวมกิจกรรม  

ขอมูลเกี่ยวกบัผูเขารวมกิจกรรม จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ 

   - หญิง 1,206 63.20 

   - ชาย 703 36.80 

รวม 1,909 100.0 

 

จากตาราง ขอมูลเกี่ยวกับผูเขารวมกิจกรรม พบวามีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 1,909 คน เปนเพศ  

หญิง 1,206 คน มีคาเฉลี่ย 63.20 เปนเพศชาย 703 คน มีคาเฉลี่ย 36.80 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 “ความคดิเห็นที่มีตอการประชุม”  



หัวขอ X 
ระดับความพึง

พอใจ 

1. บรรยายพิเศษ“มิติใหมสวนสุนันทา : มืออาชีพและความเช่ียวชาญเฉพาะ

ทาง” โดย รองศาสตราจารย ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย (นายกสภามหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา) 

4.80 มากที่สุด 

2. “ปรับเปลี่ยนใหทันตามโลกอนาคต” โดย รองศาสตราจารย ดร.ชุติกาญจน 

ศรีวิบูลย (อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

4.81 มากที่สุด 

3. “การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรสูการจัดอันดับมหาวิทยาลัย” โดย รอง

ศาสตราจารย ดร.วิทยา เมฆขํา (รองอธิการบดีฝายแผนงานและประกัน

คุณภาพ) 

4.73 มากที่สุด 

4. “นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานดานวิชาการ” โดย รองศาสตราจารย 

ดร.นันทิยา นอยจันทร (รองอธิการบดีฝายวิชาการ) 

4.65 มากที่สุด 

5. “แนวทางและนโยบายการดําเนินงาน งานวิจัยและบริการวิชาการ 

ประจําปงบประมาณ 2565 ” โดย ผูชวยศาสตราจารย.ดร.สุวรีย ยอดฉิม 

(รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา) 

4.64 มากที่สุด 

6. “การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในสถานการณ

ปจจุบัน” โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีชา พงษเพ็ง (รองอธิการบดีฝาย

บริหาร) 

4.60 มากที่สุด 

7. “งานกิจการนักศึกษาในยุคโควิด-19” โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนนาถ 

มีนะนนัท (รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา) 

4.70 มากที่สุด 

8. “รูปแบบและทิศทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วิทยาเขตนครปฐม” โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมสัน โสมณวัตร (รอง

อธิการบดีฝายวิทยาเขตนครปฐม) 

4.69 มากที่สุด 

9. เนื้อหาการใหความรูตรงกับความตองการและความสนใจของทาน 4.76 มากที่สุด 

10. ความรูที่ไดรับสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานได 4.57 มากที่สุด 

11. ทานคิดวาเนื้อหาการประชุมครั้งนี้เปนประโยชนตอบุคลากร 4.72 มากที่สุด 

12. การเปดโอกาสใหผูอบรมซักถาม 4.70 มากที่สุด 

13. ความพึงพอใจของทานตอการเขารวมอบรม 4.68 มากที่สุด 

รวม 4.70 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอการประชุม พบวามีผูตอบแบบสอบถาม เปนจํานวน 1,909 คน 

ภาพรวมผูตอบแบบสอบถามอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.70 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 



“ปรับเปลี่ยนใหทันตามโลกอนาคต” โดย รองศาสตราจารย ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย (อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา) อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.81 รองลงมา บรรยายพิเศษ“มติิใหมสวนสุนันทา : มือ

อาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง” โดย รองศาสตราจารย ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย (นายกสภามหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา) อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.80  และ เน้ือหาการใหความรูตรงกับความตองการและ

ความสนใจของทาน อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.76 ตามลําดับ 

ผลการประชุม 

ในการประชุมครั้งน้ีมีบุคลากร จํานวน 1,909 คน บุคลากรผูเขาประชุมไดรับทราบนโยบาย  แผนงาน

ที่สําคัญ และทิศทางดําเนินงานของมหาวิทยาลัย มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานตาม

นโยบายที่กําหนด และสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไดอยางเต็ม

ศักยภาพ 

  

ขอเสนอแนะขอคิดเห็นจากผูเขาประชุม  

 - ทาน รศ.ดร.ชุติกาญจน ศรวิีบูลย อธิการบดี และผูบริหารทกุทานบรรยายการนําเสนอไดดีมาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพโครงการประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย 

ประจําปงบประมาณ 2564 



วันศุกรท่ี  9  กรกฎาคม  2564  เวลา 09.00 – 13.00 น. 

ทาง Facebook Live  กลุม บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 
 

  











 



 


