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แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ก าหนด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ โดยแสดงถึงนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงคข์องคณะ ในการ

ปฏิบัติตามแผนและการประเมินผล ซ่ึงน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการพัฒนาให้เกิด

ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของคณะ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการด าเนินการตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอยา่ง

ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวชิาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอยา่งยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 3 

สร้างความสัมพันธ์ เช่ือมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกยอ่งระดับนานาชาติ 

ซ่ึงสอดคล้องและเป็นไปตามผลผลติและตัวช้ีวัดของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ท าตามเกณฑ์

ของ ก.พ.ร. /สมศ. และสกอ. ตามล าดับโดยงบประมาณที่ ได้มีการจัดสรรตามแผนปฏิบัติการ  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในครั้งนี้คณะได้วางเป้าหมาย

เพื่อให้เป็นการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของคณะเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา 

ส าหรับรายละเอียดโดยสรุปของแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ตาม

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ มีงบประมาณในการ

สนับสนุนการด าเนินงานของคณะจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ไม่ใช่แค่เพียงการด าเนินงานของผู้บริหาร

เท่านั้น แต่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ การ

ปฏิบัติตามแผนงานของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาองคก์ร เพื่อการพัฒนา
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ส่วนที่ 1 บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลักเกณฑ์และวธิีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  มาตรา 

11 ระบุดังนี้ “ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ขอ้มูลขา่วสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนา

มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อยา่งถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้อง

ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวสิัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขา้ราชการในสังกัด 

ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของ

ส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”  

การพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งการพัฒนาสมรรถนะหลักของ

บุคลากร รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และให้สอดคล้องกับพันธกิจ เป้าหมาย และ 

ยุทธศาสตร์ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และของมหาวทิยาลัย  นอกจากนี้คณะได้ก าหนด

อัตราก าลังของบุคลากรในปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องการในอนาคตอยา่งน้อย 5 ปีข้างหน้า (2559 – 2563) 

เพื่อใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงก าหนดอัตราก าลังที่ต้องการ

เพื่อการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนางานประจ า โดยให้ได้รับการฝึกอบรมตามเกณฑ์

ที่สถาบันการศึกษาก าหนด เพื่อสามารถน าความรู้ที่ได้รับการ พัฒนาของตนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

รวมทั้งการส่งเสริมเรื่องขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร โดยน าแนวคิดระบบสมรรถนะ (Competency 

System) เป็นเครื่องมือแปลงกลยุทธข์องคณะไปสู่การ ปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผล เพื่อสามารถ

บ่งช้ีความส าเร็จ ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน  ตามแผน ดังนั้น เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนา

บุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 บรรลุ วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตระหนักในความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อใช้

เป็น  แนวทางในการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร และเพื่อให้บุคลาของคณะมีความรู้

ความสามารถ ทักษะที่ดีเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจวิธีการท างาน เกิดกระบวนการเรียนรู้

เกี่ยวกับ แนวคิด กฎเกณฑ์มีทัศนคติเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และให้สอดคล้องกับการ

ประกัน คุณภาพการศึกษาของคณะ ซ่ึงแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา อันประกอบด้วย 

ลักษณะ และความหมายดังต่อไปนี้  

- แผนพัฒนาบุคลากร หมายถึง แนวทาง กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ของสถาบันในการพัฒนา 

บุคลากรของสถาบันตามวชิาชีพ เพื่อธ ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธภิาพให้อยูคู่อ่งคก์รตลอดไป  

- บุคลากร หมายถึง อาจารย์ประจ า และบุคลากรสายสนับสนุน  

- การพัฒนาอาจารย์ประจ า หมายถึง พจิารณาจากการที่อาจารยป์ระจ าที่ได้รับการสนับสนุน

มี โอกาสเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศเทียบกับ

บุคลากรของคณะทั้งหมด 
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 - การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน พจิารณาจากการที่บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการได้รับ

การพัฒนาความรู้และทักษะในวชิาชีพ ได้แก่ การส่งบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการไปศึกษาต่อไปอบรม

สัมมนาหรือดูงาน และการเขา้รับการฝึกอบรมที่มหาวทิยาลัยหรือคณะจัดขึ้นเอง โดยมี  วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้จัดท า

แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับการประกัน

คุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์ของคณะ รวมทั้งให้ครอบคลุมถึงเป้าหมาย แนวทางการด าเนิน

กิจกรรมและกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาบุคลากรของคณะ 

ประวัติความเป็นมาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการพัฒนาควบคู่กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ในระยะแรกเริ่มยังมิได้แยกเป็นคณะวิชาคณาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รับผิดชอบการสอนรายวิชาต่างๆที่ เป็นส่วนส าคัญของหลักสูตรการศึกษาในปี พ.ศ.2518 มี

พระราชบัญญัติ ให้วิทยาลัยครูทุกแห่งเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาจึงได้มีการก่อตั้ง “คณะวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” โดยได้เปดิสอนในระดับอนุปริญญาระดับปริญญาตรี 4 ปีและปริญญา

ตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา)สาขาการศึกษา  มีวชิาเอก 3 วชิาคอืภาษาไทยภาษาอังกฤษสังคมศึกษาหลัง

จากนั้น 

  ในปี พ.ศ.2527 มีการพัฒนาหลักสูตร  และเปิดสอนหลักสูตรศิลปะศาสตร์เม่ือ พ.ศ.2535“

คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” เปลี่ยนเป็น  “คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”  ตาม

พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏและต าแหน่ง“หัวหน้าคณะ” เปลี่ยนเป็น“คณบดี” โดยมีภาควิชาในก ากับ

ดูแล 11 ภาควิชาต่อมา 

  ในปี พ.ศ.2542 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชาตามหลักสูตรที่ผลิต

บัณฑิตจ านวน 11 โปรแกรมวชิา 

  ในปี พ.ศ.2543 โปรแกรมวชิาศิลปกรรมโปรแกรมวชิานาฏศิลป์โปรแกรมวชิานาฏศิลป์และการ

ละครและโปรแกรมดนตรแียกไปตั้งเป็น  คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะฯจึงมีโปรแกรมที่เปดิสอนในระดับ

ปริญญาตรี4 ปีสาขาการศึกษาและสาขาศิลปศาสตร์รวม 7 โปรแกรมวชิา 

  ในปี ก ารศึกษา 2545  ความต้ องก ารบุ คลากรที่ มี ความรู้ค วามสามารถ เกี่ ยวกั บ

ภาษาต่างประเทศมากขึ้น  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางคณะได้เปิดสอน

วชิาภาษาญ่ีปุ่นภาษาฝรั่งเศส  และภาษาจีนเป็นวชิาเลือกของโปรแกรมวชิาอุตสาหกรรมท่องเที่ยววชิา

เลือกเสรีของโปรแกรมวชิาภาษาอังกฤษธุรกิจและโปรแกรมวชิาภาษาอังกฤษซ่ึงมีนักศึกษาสนใจเรียน

มากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี คณะฯจึงได้จัดท าศักยภาพของโปรแกรมวิชาภาษาญ่ีปุ่นและโปรแกรมวิชา

ภาษาจีนซ่ึงประกอบด้วย  หลักสูตรแผนการเรียนอาจารยผู้์สอนสื่อการสอนแหล่งวิทยาการแหล่งฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพโดยเปิดสอน “โปรแกรมวิชาภาษาญ่ีปุ่น” และ“โปรแกรมวิชาภาษาจีน”ในระดับ

ปริญญาตรี 4 ปี  

2 



 

 

 

 

  ในปีการศึกษา 2546  นอกจากนีค้ณะฯได้รับความร่วมมือทางวชิาการกับมหาวิทยาลัยนอร์มอ

ลยูนนาน(Yunnan Normal University) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในการจัดตั้งศูนย์ภาษาและ

วัฒนธรรมจีน (Chinese Language and Culture Center) โดยท าพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเม่ือวันที่ 10 

มิถุนายน 2545 และได้เปิดอบรมหลักสูตรภาษาจีนให้กับคณาจารย์และประชาชนผู้สนใจรวมทั้งให้

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียน  การสอน“โปรแกรมวิชาภาษาจีน” ระดับปริญญา

ตรี  4  ปีต่อมา  ในปีการศึกษา 2546  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ลงนามความร่วมมือทาง

วิชาการในการจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน  (Joint Venture 2+2 

Bachelor’s Degree Program)ทั้งนีน้ักศึกษาจะเรียนที่มหาวทิยาลัยนอร์มอลยูนนาน  2 ปีและอีก 2 ปีที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในสาขาวชิาอุตสาหกรรมท่องเทีย่วคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์

โดยนักศึกษาชาวจีนดังกล่าวจะเริ่มเรียนที่สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในภาคเรียนที่  1  ปี

การศึกษา 2548  เป็นต้นไป  

  ในปีการศึกษา 2547 คณะได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและเปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี

ได้แก่สาขาวชิาการจัดการทางวัฒนธรรม 

  ในปีการศึกษา 2548 ได้เปิดการเรียนการสอนอีก 2 สาขาวิชาคอืสาขาวชิาการจัดการโรงแรม

และธุรกิจที่พักสาขาวชิาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ   

  ในปีการศึกษา 2550 ได้จัดท าหลักสูตรใหม่อีก 2 สาขาวชิาคือสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม

สังคม  และสาขาวชิาการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวชิาการจัดการนวัตกรรมสังคมได้เปดิรับนักศึกษา

ในภาคเรียนที่ 1 / 2550 และสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศเริ่มเปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 

 1 / 2551   

  ในปีการศึกษา 2554 คณะได้เปิดสาขาวชิาการปกครองท้องถิ่นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

บัณฑิต  

  ในปีการศึกษา 2559 ในภาคเรียนที่  2/2559 โครงการจัดการเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร

มหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและเอกชน) ได้ย้ายจากวทิยาลัยนวัตกรรมมาสังกดัที่คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 

  ในปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวชิาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ 

  ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรจัดการเรียนการสอน  

จ านวนทั้งสิ้น 15 หลักสูตร จ าแนกเป็นหลักสูตรปริญญาตรี จ านวน 13 หลักสูตร ปริญญาโท 

จ านวน 2 หลักสูตร   

 ระดับปริญญาตรี 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาไทย 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 
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3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาญ่ีปุน่ 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาจีน 

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

7. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวชิานิติศาสตร์ 

8. หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 

9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 

10. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารงานต ารวจ 

11. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม 

     - แขนงวชิาการจัดการทางวัฒนธรรม 

     - แขนงวชิาการจัดการพัฒนาสังคม 

12. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสารสนเทศศาสตร์ 

     - แขนงวชิาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

     - แขนงวชิาสารสนเทศศึกษา 

13. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 

     - แขนงวชิาการปกครองท้องถิ่น 

     - แขนงวชิาการบริหารรัฐกิจ 

     - แขนงวชิาการบริหารภาครัฐและเอกชน 

ระดับปริญญาโท 

    - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

    - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการท่องที่ยวและบริการ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีสถานที่ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับ

นักศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรจ านวน 4 อาคารเรียน ได้แก่ อาคาร 29 อาคาร 35 อาคาร 

36 และ อาคาร 37 ประกอบด้วย1) ห้องเรียน จ านวน 41 ห้อง 2) ห้องปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ จ านวน 

5  ห้อง 3) ห้องปฏิบัติการ จ านวน 6 ห้อง เช่น ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาโรงแรมและที่พัก 

ห้องปฏิบัติการสารสนเทศศาสตร์ ห้องพจิารณาคดีจ าลองของสาขาวิชานิติศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทาง

วัฒนธรรม เป็นต้น นอกจากนีค้ณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้น าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมา

ใช้ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย อาทิเช่น ระบบ ERP(enterprise 

resource planning) ระบบ E-Office E-learning เป็นต้น 

 

4 



 
 

1.2 โครงสร้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 
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โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 
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1.4 ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

กิจกรรม/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์โครงการ 

 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

ผู้รับผดิชอบ 

ระบบการสรรหา (Recruitment) 

1. การวางแผนอัตราก าลัง       

1 จัดท ากรอบอัตราก าลัง

ของบุคลากรของคณะ

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

เพื่อทบทวนและจัดท า

กรอบอัตราก าลัง ให้

เพียงพอต่อความต้องการ

อัตราก าลังของคณะ

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

ความส าเร็จในการจัดท ากรอบ

อัตราก าลัง 

ก ร อ บ

อัตราก าลัง 

บุคลากรภายในคณะ

ม นุ ษ ย ศ าส ต ร์ แ ล ะ

สังคมศาสตร์ 

ตุลาคม 2559 - 

กันยายน 2560 

- ฝ่ายบริหาร 

2. การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง       

1 การสรรหาและคัดเลือก

บุคลากร 

เพื่อสรรหาและคัดเลือก

บุคลากรเข้าปฏิบัติงาน 

ร้อยละของการสรรหาบุคคลเข้า

ท างานได้ตามประกาศ 

≥80 บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก

มหาวิทยาลัย 

ตุลาคม 2559 - 

กันยายน 2560 

- ฝ่ายบริหาร 

3.ระบบการพัฒนา (Training & Development)       

1 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รายละเอยีดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

และแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 

4.ระบบการประเมินผลการปฏิบัตงิาน       

1 การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

เพื่อประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

 

 

ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการ

ประเมินผลปฏิบัติงาน 

 

ร้อยละ 100 บุคลากรภายในคณะ

ม นุ ษ ย ศ าส ต ร์ แ ล ะ

สังคมศาสตร์ 

ตุลาคม – กันยายน - ฝ่ายบริหาร 
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กิจกรรม/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์โครงการ 

 

ตัวชี้วดัความส าเร็จ 

 

เป้าหมาย 

ของตัวชี้วัด 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

ผู้รับผดิชอบ 

ระบบการบริหารค่าตอบแทน       

- - - - - - - - - 

ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์       

- - - - - - - - - 

ระบบการธ ารงรักษา       

1 การจัดท าเส้นทาง

ความก้าวหน้า 

  รายละเอยีดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

และแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 

2 โค ร งก าร เส ริ ม ส ร้ า ง

คุณ ภ าพ ชี วิ ต ท่ี ดี ข อ ง

บุ ค ล า ก ร ข อ ง ค ณ ะ

ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

สังคมศาสตร์ 

1.เพื่อให้บุคลากรได้รับการ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ี

เหมาะสมกับความ

ต้องการ 

2.เพื่อให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจ ปรับเปล่ียน

พฤติกรรมในการด ารงชีวติ

ในสังคมอยา่งมีคุณค่า 

3.เพื่อให้บุคลากรได้ฝึก

ทักษะ เสริมสร้างคุณภาพ

ชีวติ 

4.เพื่อสร้างจิตส านึกและ

ปลูกฝังให้บุคลากรมี

ทัศนคติท่ีดี 

ร้อยละเฉล่ียของความส าเร็จ

ต าม แน วท างก ารพั ฒ นา สู่

องค์กรสุขภาวะ 

≥60 บุคลากรสายวิชาการ

แ ล ะส าย ส นั บ ส นุ น

วิช าก าร สัง กัดคณ ะ

ม นุ ษ ย ศ าส ต ร์ แ ล ะ

สังคมศาสตร์ 

มกราคม -สิงหาคม 100,000 ฝ่ายบริหาร 
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แผนการพัฒนาบคุลากรดา้นการศกึษาต่อ (คุณวุฒปิริญญาเอก) สายวิชาการ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 - 2564) 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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แผนผลักดันการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
 

 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
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1.5 ข้อมูลพ้ืนฐานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 คณะแห่งความเป็นเลิศทางวชิาการ วจิัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

1.5.2 พนัธกิจ (Mission) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อรับใช้สังคม วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

  

1.5.3 ภารกจิหลัก (Key result area) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชน และสังคม

ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ อยูร่่วมในสังคมโลกอยา่งมีความสุข 

2. วจิัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทย

และเสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล 

3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคมและประชาคมอาเซียนอย่างมี

คุณภาพเพ่ือยกมาตรฐานชุมชน สังคม 

4. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการและศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

กรุงรัตนโกสินทร์สู่สากล 

 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

 1. ทุนความรู ้  (Knowledge Capital) 

 2. คุณธรรม  (Morality) 

 3. เครือขา่ย  (Partnership) 

 4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

 5. วัฒนธรรม   (Culture) ที่ว่า “ความเปน็แบบอยา่งทีด่ีตามวถิีของรตันโกสินทร์” 

 

1.5.5 วฒันธรรม (Culture) 

 ความดีงามและการปฏิบตัิตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 
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1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

 เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวชิาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ช านาญการคดิ มีจิตสาธารณะ 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

 เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความ

มุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และ

พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าอยา่งต่อเนื่อง 

 เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสาร

และถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวชิาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือขา่ยและเทคโนโลยสีารสนเทศที่

ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

 มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท า

ความดีที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 เน้นความเป็นวัง ปลกูฝังองคค์วามรู ้ยดึม่ันคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองคก์รแห่งการเรียนรูสู้่สากล 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

 เน้นความเป็นวัง  หมายถึง เป็นมหาวทิยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้นการ

อนุรักษ์โบราณสถาน และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้  ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ

ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

ทันสมัยสามารถแขง่ขันได้ในระดบัชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้

อยา่งทั่วถึงและมีประสิทธภิาพ 

 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 W (Wisdom & Creativity)  ปัญญาและความคดิสร้างสรรค ์ 

 H (Happiness & Loyalty)  ความผาสุกและความภักดี  

 I (Integration & Collaboration)  บูรณาการ และความร่วมมือ  

 P (Professionalism)   ความเป็นมืออาชีพ 
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1.5.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอยา่งยั่งยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวชิาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอยา่งยัง่ยนื 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพนัธ์ เช่ือมโยงเครือขา่ยและท้องถิ่น 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกยอ่งระดับนานาชาติ 
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1.6.1 ตารางข้อมูลบคุลากรสายวิชาการ จ าแนกตามประเภทบุคลากร และคุณวฒุิการศกึษา 

 

 

 

 

ขอ้มูล ณ วนัที่ 21 กันยายน 2561 

1.6.2 ตารางข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามประเภทบุคลากร และต าแหน่งทางวิชาการ 

 

ล าดับท่ี 

 

ขื่อหน่วยงาน 

ข้าราชการ  

รวม 

ขรก. 

พนง.(เงินรายได้) รวม 

 พนง. 

(เงินรายได้) 

พนง.(งบประมาณแผ่นดิน) รวม พนง.

(งบ 

ประมาณ

แผ่นดิน) 

 

ผลรวม

ท้ังหมด 

 

ผศ. 

 

รศ. 

 

อ. 

 

ผศ. 

 

รศ. 

 

ศ. 

 

อ. 

 

ผศ. 

 

รศ. 

 

อ. 

 คณtมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 0 11 22 3 1 0 46 50 5 0 57 62 130 

ขอ้มูล ณ วนัที่ 26 สิงหาคม 2562 

 

 

 

ล าดับท่ี 

 

ขื่อหน่วยงาน 

ข้าราชการ  

รวม 

ข้าราชการ 

พนง.(เงินรายได้)  

รวม พนง.

(เงินรายได้) 

พนง.(งบประมาณ

แผ่นดิน) 

 

รวม พนง.

(งบประมาณ 

แผ่นดิน) 

ผลรวม

ท้ังหมด 

ป.ตรี ป.โท ป.

เอก 

ป.

ตรี 

ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.

เอก 

1 คณtมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 12 6 19 2 43 5 50 0 40 22 62 130 
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1.6.3 ตารางข้อมูลบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ จ าแนกตามประเภทบคุลากร และคุณวุฒิการศกึษา 

ขอ้มูล ณ วนัที่ 26 สิงหาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ

ท่ี 

 

หน่วยงาน 

ข้าราชการ  

รวม 

พนง.(งปม.เงินรายได้)  

รวม 

พนง.(งปม.แผ่นดิน)  

รวม 

พนง.ราชการ  

รวม 

ลจ.ชั่วคราว  

รวม 

ลจ.ประจ า  

รวม 

 

ผลรวม

ท้ังหมด 

ป.ตรี ป.โท ต่ า

กว่า 

ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.

เอก 

ต่ า

กว่า 

ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ต่ า

กว่า 

ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ต่ า

กว่า 

ป.ตรี 

ป.ตรี ต่ า

กว่า 

ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท 

1 คณ tม นุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 

0 2 2 0 13 0 0 13 0 14 3 17 0 1 0 1 3 0 3 2 0 0 2 38 
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ส่วนที่ 2  

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2564)   

และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.1 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 

ให้มหาวิทยาลัยและส่วนงานต่างๆ มีบทบาทและหน้าที่ดังนี้  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกกลุ่ม ทุกระดับอยา่งทั่วถึงต่อเนื่อง

และเหมาะสม เพื่อเพิ่มขดีความสามารถ สร้างจิตส านึกและทัศนคตขิองบุคลากรให้สามารถปรับเปลี่ยน

ไปในทางที่พึงประสงคไ์ด้อยา่งเหมาะสม รวมทั้งการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  

2. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ

ตลอดจนมีค่านิยม คุณธรรม และทัศนคติที่ถูกต้องทันสมัยสามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่

ได้รับมอบหมาย และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและให้ถือวา่การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

เป็นการลงทุน เพื่อความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดสรรวงเงินงบประมาณไวเ้ป็นการ

เฉพาะอยา่งเหมาะสม และก าหนดสัดส่วนระยะเวลาในการ ฝึกอบรมในรอบปีงบประมาณอยา่งชัดเจน 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร ระหว่าง

มหาวิทยาลัย และส่วนงาน เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีความ

สอดคล้องกับความต้องการอยางแท้จริง 

2.2 วัตถปุระสงค์ของแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

2.2.1.เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการ

ด าเนินงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์และการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแมแ่บบที่ดีของสังคม 

2.2.2.เพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ด ี มีความทุ่มเทในการปฏิบตัิงาน  และมีความผูกพันกับ

องคก์ร 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

        ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอยา่งยั่งยืน 

 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

       บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม

ในการปฏิบัติงาน 
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2.3.3 ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1) เพื่อปรับปรงุและพัฒนาระบบ

การบรหิารทรัพยากรบุคคลที่มี

ประสิทธภิาพเอ้ือต่อการด าเนนิงานที่เน้น

ผลสัมฤทธิ ์และการก้าวสู่มหาวิทยาลัย

แม่แบบที่ดีของสังคม 

1) ระดับความพึงพอใจ

ของบุคลากรต่อระบบการบริหาร

ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ข อ ง

มหาวิทยาลัย (ระดับความพึง

พอใจ) 

≥ 4.0 

2) เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 

และมีความผูกพันกับองคก์ร 

1) ระดับความผูกพันของ

บุคลากรต่อมหาวทิยาลัย (ระดับ

ความผูกพัน) 

≥ 4.0 

 

2.4 ข้ันตอนการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ด าเนินการโดยก าหนด หน้าที่รับผิดชอบ แต่ละ

ต าแหน่งที่สอดคล้องกับภารกิจ ลักษณะงาน ความจ าเป็นของสถาบันอุดมศึกษา โดยการจัดท าแผน

บริหารทรัพยากรบุคคลของคณะฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ด าเนินการดังนี้ 

  1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

 2. ก าหนด หน้าที่รับผิดชอบ แต่ละต าแหน่งที่สอดคล้องกับภารกิจ ลักษณะงาน ความจ าเป็น

ของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน 

3. น าข้อมูลตามข้อ 1 คือ ความต้องการจ าเป็นของบุคลากรฯ มาวิ เคราะห์และจัดท า

แผนพัฒนาบุคลากรพร้อมทั้ง ทบทวน กระบวนการพัฒนาบุคลากรรู้ที่ได้ก าหนดไวใ้นงบประมาณ พ.ศ. 

2561 มาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมส าหรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 

4. เสนอแผนบริหารทรัพยากรบุคคลให้ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

5. สื่อสารขอ้มูลต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลายให้กับบุคลากรได้รับทราบ 

6. จัดท าระบบและตดิตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล

อยา่งสม่ าเสมอ และจัดท ารายงานเสนอต่อผู้มีอ านาจ รวมทั้งน าผลการติดตามไปปรับปรุงการ

ด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง  

   7. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเสนอต่อผู้บริหาร

เพื่อพิจารณา และน าไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุง แผนบริหารทรัพยากรบุคคลและ

กระบวนการพัฒนาบุคลากรส าหรับปีต่อไป 
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2.5 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

  2.5.1 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

 
 

กิจกรรม/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์

โครงการ 

 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด  

กลุ่มเป้าหมาย 

 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

 

งบประมาณ 

(บาท)  

 

ผู้รับผดิชอบ  

2560 

 

2561 

 

2562 

 

2563 

 

2564 

       

1.ระบบการสรรหา (Recruitment)          

1.1 การวางแผนอัตราก าลัง           

1.1.1 จัดท ากรอบ

อัตราก าลังของ

บุคลากร

มหาวิทยาลัย 

เพื่อทบทวนและ

จัดท ากรอบ

อัตราก าลัง ให้

เพียงพอต่อความ

ต้องการ

อัตราก าลังของ

มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ

ความส าเร็จใน

การจัดท ากรอบ

อัตราก าลัง 

100 100 100 100 100 บุคลากรภายใน

คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 

ตุลาคม – 

กันยายน 

- ฝ่ายบริหาร 

1.2 การสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง           

1.2.1 อบรมชีแ้จง

หลักเกณฑ์และ

ก าหนดมาตรฐาน 

การด าเนินงาน 

สรรหา การบรรจุ 

แต่งต้ัง  

เพื่อให้

ผู้ปฏิบัติงานบุคคล

ของหน่วยงานมี

ความรู้ ความ

เข้าใจ ในการ

ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของ

ผู้ปฏิบัติงานด้าน

บุคคลท่ีเข้าร่วม

อบรม 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ผู้ปฏิบัติงานด้าน

บุคคลของคณะ

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

 ตุลาคม – 

กันยายน 

- ฝ่ายบริหาร 

1.2.2 การสรรหาและ

คัดเลือกบุคลากร 

เพื่อสรรหาและ

คัดเลือกบุคลากร

เข้าปฏิบัติงาน 

ร้อยละของการ

สรรหาบุคคลเข้า

ท างานได้ตาม

ประกาศ  

 

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 บุคคลภายนอก

มหาวิทยาลัย 

ตุลาคม – 

กันยายน 

- ฝ่ายบริหาร 

2.ระบบการพัฒนา (Training & Developmaent)             
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กิจกรรม/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์

โครงการ 

 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด  

กลุ่มเป้าหมาย 

 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

 

งบประมาณ 

(บาท)  

 

ผู้รับผดิชอบ  

2560 

 

2561 

 

2562 

 

2563 

 

2564 

       

2.1 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รายละเอยีดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

และแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2562 

3.ระบบการประเมินผลการปฏิบัตงิาน           

3.1 การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

เพื่อประเมินผล

การปฏิบัติงาน

ของบุคลากร

มหาวิทยาลัย 

ร้อยละของ

หน่วยงานท่ี

ด าเนินการ

ประเมิน

ปฏิบัติงาน 

100 100 100 100 100 บุคลากรภายใน

คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 

ตุลาคม – 

กันยายน 

 - ฝ่ายบริหาร 

4.ระบบการบริหารค่าตอบแทน          

4.1 การบริหารค่าจ้าง 

เงินเดือน และ

ค่าตอบแทน 

- - 

 

- - - - - - ตุลาคม – 

กันยายน 

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เป็นหนวยงานท่ีอยู่ในโครงสร้างของ

มหาวิทยาลัย การด าเนินการเป็นไป

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 

5.ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์          

5.1 การสร้างความรู้

ความเข้าใจในสิทธิ

ประโยชน์ กองทุน

ประกันสังคม 

- - 

 

- - - - - - มกราคม – 

มนีาคม 

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เป็นหนวยงานท่ีอยู่ในโครงสร้างของ

มหาวิทยาลัย การด าเนินการเป็นไป

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

6.ระบบการธ ารงรักษา          

6.1 การสร้างแรงจูงใจ          

6.1.1 การจัดสรรเงิน

รางวัล 

- - 

 

- - - - - - ธันวาคม - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เป็นหนวยงานท่ีอยู่ในโครงสร้างของ

มหาวิทยาลัย การด าเนินการเป็นไป

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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กิจกรรม/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์

โครงการ 

 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด  

กลุ่มเป้าหมาย 

 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

 

งบประมาณ 

(บาท)  

 

ผู้รับผดิชอบ  

2560 

 

2561 

 

2562 

 

2563 

 

2564 

       

6.1.2 การคัดเลือก

บุคลากรดีเด่น 

- - 

 

- - - - - - พฤศจิกายน – 

มกราคม 

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เป็นหนวยงานท่ีอยู่ในโครงสร้างของ

มหาวิทยาลัย การด าเนินการเป็นไป

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

6.2 การจัดท าเส้นทางความก้าวหน้า          

6.2.1 การปรับปรุง

ข้อบังคับและ

ประกาศเก่ียวกับ

การเข้าสู่ต าแหน่งท่ี

สูงขึน้ของบุคลากร

สายสนับสนุน

วิชาการ 

- - 

 

- - - - - - ตุลาคม – 

กันยายน 

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เป็นหนวยงานท่ีอยู่ในโครงสร้างของ

มหาวิทยาลัย การด าเนินการเป็นไป

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

6.2.2 การจัดท ากรอบ

อัตราก าลังการเข้าสู่

ต าแหน่งของ

บุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ 

- - 

 

- - - - - - ตุลาคม – 

กันยายน 

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เป็นหนวยงานท่ีอยู่ในโครงสร้างของ

มหาวิทยาลัย การด าเนินการเป็นไป

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

6.2.3 โครงการพัฒนา

ผลงานและเพิ่ม

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

 ร้อยละบุคลากร

ท่ีเข้าร่วม

โครงการย่ืนขอ

ก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 บุคลากรสาย

วิชาการท่ีเข้าร่วม

โครงการพัฒนา

ผลงานและเพิ่ม

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

ตุลาคม – 

กันยายน 

- ฝ่ายบริหาร 
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2.5.2 แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวช้ีวัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1.ระบบการสรรหา (Recruitment) 

1.1 การวางแผนอัตราก าลัง       

1.1.1 จัดท ากรอบ

อัตราก าลังของ

บุคลากร

มหาวิทยาลัย 

เพื่อทบทวนและ

จัดท ากรอบ

อัตราก าลัง ให้

เพียงพอต่อความ

ต้องการ

อัตราก าลังของ

มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ

ความส าเร็จใน

การจัดท า

กรอบ

อัตราก าลัง 

100 หน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย 

ตุลาคม 2561 - 

กันยายน 2562 

- กองบริหารงานบุคคล 

2.1 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง       

2.1 อบรมชีแ้จง

หลักเกณฑ์และ

ก าหนด

มาตรฐาน การ

ด าเนินงาน สรร

หา การบรรจุ 

แต่งตั้ง  

เพื่อให้

ผู้ปฏิบัติงาน

บุคคลของ

หน่วยงานมี

ความรู้ ความ

เข้าใจ ในการ

ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของ

ผู้ปฏิบัติงาน

ด้านบุคคลที่เข้า

ร่วมอบรม 

≥80 ผู้ปฏิบัติงานด้าน

บุคคล ของ

หน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย 

ตุลาคม 2561 - 

กันยายน 2562 

- กองบริหารงานบุคคล 

2.2 การสรรหาและ

คัดเลือก  

บุคลากร 

เพื่อสรรหาและ

คัดเลือกบุคลากร

เข้าปฏิบัติงาน 

ร้อยละของการ

สรรหาบุคคล

เข้าท างานได้

ตามประกาศ  

≥80 หน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย 

ตุลาคม 2561 - 

กันยายน 2562 

- กองบริหารงานบุคคล 

2.ระบบการพัฒนา (Training &       
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวช้ีวัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

Development) 

3.1 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รายละเอียดตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

และแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2562 

3.ระบบการประเมินผลการปฏบัิติงาน       

3.1 การประเมินผล

การปฏิบัติงาน

ของบุคลากร 

เพื่อประเมินผล

การปฏิบัติงาน

ของบุคลากร

มหาวิทยาลัย 

ร้อยละของ

หน่วยงานที่

ด าเนินการ

ประเมิน

ปฏิบัติงาน 

100 หน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย 

ตุลาคม – 

กันยายน 

 - กองบริหารงานบุคคล 

4.ระบบการบริหารค่าตอบแทน       

4.1 การบริหาร

ค่าจ้าง 

เงินเดือน และ

ค่าตอบแทน 

- -  - - ตุลาคม – 

กันยายน 

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เป็นหนวยงานที่อยู่ในโครงสร้างของ

มหาวิทยาลัย การด าเนินการเป็นไป

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

5.ระบบการให้สวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน์ 

      

5.1 การสร้าง

ความรู้ความ

เข้าใจในสิทธิ

ประโยชน์ 

กองทุน

ประกันสังคม 

- -  - - มกราคม – 

มีนาคม 2562 

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เป็นหนวยงานที่อยู่ในโครงสร้างของ

มหาวิทยาลัย การด าเนินการเป็นไป

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวช้ีวัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

6.ระบบการธ ารงรักษา       

6.1 การสร้าง

แรงจูงใจ 

       

6.1.1 การสร้าง

แรงจูงใจด้วย

การจัดสรรเงิน

รางวัล 

- -  - - ธันวาคม 2561 - คณ ะม นุ ษ ย ศ าส ต ร์ แ ล ะ

สังคมศาสตร์ เป็นหนวยงานที่อ ยู่ใน

โครงสร้ างของมหาวิทยาลั ย การ

ด าเนินการเป็นไปตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 

6.1.2 การคัดเลือก

บุคลากรดีเด่น 

- -  - - พฤศจกิายน 

2561 – มกราคม 

2562 

- คณ ะม นุ ษ ย ศ าส ต ร์ แ ล ะ

สังคมศาสตร์ เป็นหนวยงานที่อ ยู่ ใน

โครงสร้ างของมหาวิทยาลั ย การ

ด าเนินการเป็นไปตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 

6.2 การจัดท าเส้นทางความก้าวหน้า       

6.2.1 การปรับปรุง

ข้อบังคับและ

ประกาศ

เกี่ยวกับการเข้า

สู่ต าแหน่งที่

สูงขึน้ของ

บุคลากรสาย

สนับสนุน

วิชาการ 

- -  - - ตุลาคม 2561 – 

กันยายน 2562 

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เป็นหนวยงานที่อยู่ในโครงสร้างของ

มหาวิทยาลัย การด าเนินการเป็นไป

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวช้ีวัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

6.2.2 การจัดท า

กรอบ

อัตราก าลังการ

เข้าสู่ต าแหน่ง

ของบุคลากร

สายสนับสนุน

วิชาการ 

- -  - - ตุลาคม 2561 – 

กันยายน 2562 

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เป็นหนวยงานที่อยู่ในโครงสร้างของ

มหาวิทยาลัย การด าเนินการเป็นไป

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

6.2.3 โครงการพัฒนา

ผลงานและเพิ่ม

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

 ร้อยละ

บุคลากรที่เข้า

ร่วมโครงการ

ย่ืนขอก าหนด

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

≥20 บุคลากรสาย

วิชาการที่เข้าร่วม

โครงการพัฒนา

ผลงานและเพิ่ม

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

ตุลาคม 2561– 

กันยายน 2562 

- ฝ่ายบริหาร 
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ส่วนที่ 3 

แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบตัิและการติดตามประเมินผล 

 

         น าแผนปฏิบัตกิารด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 

2563 ไปสู่การปฏิบัติเปน็ต้องให้ความส าคัญต่อการบรหิารจัดการเพื่อให้เกดิการประสานความร่วมมือ

ในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเรจ็ตามวัตถุประสงค ์ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว ้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนอยา่ง

เป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบตัิได้อยา่งเปน็รูปธรรม ซ่ึงไดก้ าหนดวัตถุประสงค ์ดังนี้ 
1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความ

ร่วมมือกับต่างประเทศ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปสู่การปฏิบัติได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 

2.เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับ

ต่างประเทศประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 อยา่งเป็นระบบ 

 

3.1 แนวทางการน าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560  – 2564 ) 

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติดังนี้ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อน

ความร่วมมือกับต่างประเทศประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับ

ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อ

สร้างความเขา้ใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความ

รับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับ

ต่างประเทศประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 

ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพจิารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 

สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า

อยา่งต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนขอ้มูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซ่ึงกันและกัน โดย 

อาศัยเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานขอ้มูลให้สามารถ

เขา้ถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 
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ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงคข์องแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อยา่งเป็นรูปธรรม 

3.2 การตดิตามและประเมนิผลแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 

– 2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การติดตามประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความ

ล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา

อุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ ์และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบ

การติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองคค์วามรู้และเสริมสร้างความเขา้ใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวช้ีวัด 

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์

ร่วมกันอยา่งเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ

ขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 อยา่งต่อเนื่อง 

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือ

กับต่างประเทศประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ทุกๆ ไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/

กิจกรรมท าการวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ก      ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ป ี

( พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ข   รายงานการประชุมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2564 )  

และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คร้ังท่ี ๖/๒<£๖๒

วันอังคารท่ี ๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพรโสภิณ ช้ัน ๑ อาคาร ๓๕

ผู้มาประชุม
,๑. ผ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี จิบตลิขิตดี 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทนิขา หาสุนทรี 
๔. อาจารย์ ดร.ขันทอง ใจดี
๔. อาจารย์ ดร.วิระ วีระโสภณ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวบุตรี ศิรีวัฒน์ 
๗. อาจารย์ ดร.ภรณ์บภัส เนินที
๘. อาจารย์อังคณา สุขวิเศษ
๙. นายยงยุทธ กิจสันทัด

รองคณบดีฝ่ายวิขาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิขาการ
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
หัวหน้าภาควิขามนุษยศาสตร์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายประทีป ซาลี หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

ผู้ไม่มาประชุม
-ไม่ม-

ระเบียบวาระท่ี ๔ ะ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๔.๑ การพิจารณาให้ความเห็นขอบแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๔๖๐-๒๔๖๔) 

แผนปฏินิติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ และแผนปฏิบัติราขการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ 
- นายประทีป ซาลี หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพแจ้งเรื่องคณะได้ 

ดำเนินการจัดทำแผนแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๔๖๐-๒๔๖๔) แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๔๖๓ และแผนปฏิบัติราซการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ โดยใช้เช่นเดียวกับแผนเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๔๖๒ อีกทั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการต่าง  ๆ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน 
ให้มหาวิทยาลัยไปสู่เบีาหมายตามที่กำหนดไว้ จำนวน ๑๘ แผนดังนี้

๑. แผนปฏินิติการที่สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพ มีจำนวน ๙ แผน ประกอบด้วย 
๑.๑) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
๑.๒) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 
๑.๓) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิซาการ 
๑.๔) แผนปฏิบัติการด้านการทำบุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๑.๔) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
๑ .๖) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
๑.๗) แผนการจัดการความรู้ 
๑ .๘) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
๑.๙) แผนพัฒนาบุคลากร



-Is 

is. แผน,ปฎิบัติการที่สอดคล้องกับการ1ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย มีจำนวน ๔ แผน 
๒.๑) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
๒.๒) แผนปฏิบติการด้านการจัดหารายได้ 
๒.๓) แผนปฏิบํติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย 
๒.๔) แผนปฏิบัติการด้านการประซาสัมพันธ์เชิงรุก 

๓. แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 
๔. แผนปฎิบดการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
๔. แผนปฏิบดการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
๖. แผนปฏิบํติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 
๗. แผนปฏิบัติการด้านการปัองกันและปราบปรามการทุจริต

ในส่วนของสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๔ บ (พ.ศ.๒๔๖๐ -  ๒๔๖๔)

วิสัยทัศน์ (Vision)
คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิขาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

พับธกิจ (Mission)
ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความร้คู่คุณธรรมเพื่อรับใช้สังคม วิจัย บริการวิขาการ และทำนุบำรุง 

ศีลป'วัฒนธรรม

ภารกิจหลัก (Key result area)
๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมขบ และสังคมยุค 

เศรษฐกิจฐานความรู้ อยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมิความสุข
๒. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปิญญาไทยและ 

เสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล
๓. ให้บริการวิขาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคมและประขาคมอาเซียนอย่างมิคุณภาพ 

เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม
๔. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการและคูนยีกลางบริการข้อมูลสารสบเทศทางด้านศีลปวัฒนธรรมกรุง 

รัตนโกสินทร์สู่สากล

เสาหลัก (Pillar)
๑. ทุนความรู้ 
๒. คุณธรรม 
๓. เครือข่าย 
๔. ความเป็นมืออาชีพ 
๔. วัฒนธรรม

(Knowledge Capital)
(Morality)
(Partnership)
(Professionalism)
(Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”



วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจรียวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

อัดลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝืงองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนร้สู่สากล 

ค่านิยมหลัก (Core Values)
พ  (Wisdom & Creativity) ป็ญญาและความคิดสร้างสรรค์
H (Happiness & Loyalty) ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
I (Integration & Collaboration) บูรณาการ และความร่วมมือ 

p (Professionalism) ความเป็นมืออาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

มติทีป่ระชุม ๑. เห็นชอบ
๒. มอบรองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพดำเนินการ

ปีดประชุมเวลา <5)๕.๔๕ น.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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