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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้กำหนด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ โดยแสดงถึงนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของคณะ  

ในการปฏิบัติตามแผนและการประเมินผล ซึ่งนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการพัฒนาให้

เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของคณะ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการดำเนินการตามคำรับรอง

การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะใหเ้ป็นเอตทัคคะ

และผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ

เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย

และขยายการยกย่องระดับนานาชาติ ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามผลผลิตและตัวชี้วัดของคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ทำตามเกณฑ์ของ ก.พ.ร. /สมศ. และสกอ. ตามลำดับโดยงบประมาณ

ที่ได้มีการจัดสรรตามแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี งบประมาณ  

พ.ศ. 2565 ในครั้งนี้คณ ะได้วางเป้ าหมายเพื่ อให้ เป็น การปฏิบัติ งานโดยภาพรวมของคณะ 

เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

สำหรับรายละเอียดโดยสรุปของแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดไว้  

ตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ มีงบประมาณ 

ในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ไม่ใช่แค่เพียงการดำเนินงานของ

ผู้บริหารเท่านั้น แต่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  

ด้านต่าง ๆ การปฏิบัติตามแผนงานของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการ

ด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาองค์กร  

เพื่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างสรา้งสรรค์และยั่งยนื 
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ส่วนที่ 1  

บทนำ 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ .ศ. 2546  

มาตรา 11 ระบุดังนี้ “ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ  

เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์   

รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ

ข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ 

ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”  

การพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งการพัฒนาสมรรถนะหลักของ

บุคลากร รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และให้สอดคล้องกับพันธกิจ เป้าหมาย และ 

ยุทธศาสตร์ของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้คณะได้กําหนด

อัตรากําลังของบุคลากรในปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องการในอนาคตอย่างน้อย 5 ปีข้างหน้า (2560 – 2564) 

เพื่อใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงกําหนดอัตรากําลังที่ตอ้งการ

เพื่อการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนางานประจํา โดยให้ได้รับการฝึกอบรมตามเกณฑ์

ที่สถาบันการศึกษากําหนด เพื่อสามารถนําความรู้ที่ได้รับการ พัฒนาของตนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

รวมทั้งการส่งเสริมเรื่องขวัญและกําลังใจแก่บุคลากร โดยนําแนวคิดระบบสมรรถนะ (Competency 

System) เป็นเครื่องมือแปลงกลยุทธ์ของคณะไปสู่การ  ปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผล เพื่อ

สามารถบ่งชี้ความสําเร็จ ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน  ตามแผน ดังนั้น เพื่อให้การจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 บรรลุ วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตระหนักในความสําคัญของการจัดทําแผนพัฒนา

บุคลากร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร และเพื่อให้บุคลากรของคณะมี

ความรู้ความสามารถทักษะที่ดีเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจวิธีการทํางานเกิดกระบวนการ

เรียนรู้เกี่ยวกับ แนวคิด กฎเกณฑ์มีทัศนคติเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและให้สอดคล้องกับ

การประกัน คุณภาพการศกึษาของคณะ ซึ่งแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศกึษาอันประกอบด้วย 

ลักษณะ และความหมายดังต่อไปนี ้ 

- แผนพัฒนาบุคลากร หมายถึง แนวทาง กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ของสถาบันในการพัฒนา 

บุคลากรของสถาบันตามวชิาชีพ เพื่อธํารงรักษาบุคลากรที่มปีระสิทธิภาพใหอ้ยู่คู่องค์กรตลอดไป  

- บุคลากร หมายถึง อาจารย์ประจํา และบุคลากรสายสนับสนุน  
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- การพัฒนาอาจารย์ประจํา หมายถึง พิจารณาจากการที่อาจารย์ประจําที่ได้รับการสนับสนุน

มี โอกาสเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศเทียบกับ

บุคลากรของคณะทั้งหมด 

 - การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน พิจารณาจากการที่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับ

การพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ ได้แก่ การส่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไปศึกษาต่อไป

อบรมสัมมนาหรือดู งาน  และการเข้ารับการฝึกอบรมที่ มหาวิทยาลั ยหรือคณ ะจัดขึ้น เอง  

โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์จึงได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง 

ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์ของคณะ รวมทั้งให้ครอบคลุม  

ถึงเป้าหมาย แนวทางการดําเนินกิจกรรมและกิจกรรมหรอืโครงการพัฒนาบุคลากรของคณะ 

ประวัติความเป็นมาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการพัฒนาควบคู่กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ในระยะแรกเริ่มยังมิได้แยกเป็นคณะวิชาคณาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รับผิดชอบการสอนรายวิชาต่างๆ ที่เป็นส่วนสำคัญของหลักสูตรการศกึษาในปี 2518 มีพระราชบัญญัติ

ให้มหาวิทยาลัยครูทุกแห่งเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาจึงได้มีการก่อตั้ง “คณะวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์” โดยได้เปิดสอนในระดับอนุปริญญารับปริญญาตรี 4 ปี และ ปริญญาตรี 2 ปี  

(หลัง อนุปริญญา) สาขาการศึกษามีวิชาเอก 3 วิชา คือ ภาษาไทยภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา  

หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2527 มีการพัฒนาหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2535 

“คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” เปลี่ยนเป็น “คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”  

ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏและตำแหน่ง “หัวหน้าคณะ” เปลี่ยนเป็น “คณบดี” โดยมีภาควิชา

ในกำกับดูแล 11 ภาควิชา ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 มีการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างภาควิชาเป็นโปรแกรม

วิชาตามหลักสูตรที่ผลติบัณฑติ จำนวน 11 โปรแกรมวิชา และในปี พ.ศ. 2543 โปรแกรมวิชาศิลปกรรม 

โปรแกรมนาฏศิลป์ โปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการละคร และโปรแกรมดนตรีแยกไปตั้งเป็น 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะจึงมีโปรแกรมที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 4 ปี สาขาการศึกษาและ

สาขาศลิปศาสตร์ รวม 7 โปรแกรม วิชา  

เนื่องจากปัจจุบันมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ

มากขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชนโดยตลอด ระยะเวลาที่ผ่านมาทางคณะได้เปิดการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น 

ภาษาฝรั่งเศสและภาษาจีนเป็นวิชาเลือกของโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยววาเลือกเสรีของ

โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษซึ่งมีนักศึกษาสนใจมากขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องทุกปี ในปีการศึกษา 2545 คณะจึงได้จัดทำศักยภาพของโปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น และ

โปรแกรมวิชาภาษาจีน ซึ่ งประกอบด้วยหลักสูตรแผนการเรียน อาจารย์ผู้สอน สื่อการสอน  

แหล่งวิทยาการ แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยเปิดการสอน “โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น” และ 
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“โปรแกรมวิชาภาษาจีน” ในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2546 นอกจากนี้คณะได้มีการทำ 

ค วาม ร่ วม มื อท างวิ ชาก ารกั บ ม หาวิ ท ยาลั ยน อร์ม อ ล ยู น นาน  (Yunnan Normal University)  

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน (Chinese Language and 

Culture Center) โดยทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2545 และได้เปิดอบรมหลักสูตร

ภาษาจีนให้กับคณาจารย์และประชาชนผู้สนใจรวมทั้งให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการจัด 

การเรียนการสอน “โปรแกรมวิชาภาษาจีน”ระดับปริญญาตรี 4 ปี ต่อมาในปีการศึกษา 2546 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการศึกษาสำหรับ

นั ก ศึ ก ษ าม ห าวิ ท ย าลั ย น อ ร์ ม อ ล ยู น น าน  ( Jont Venture 2 +2  Bachelor’s Degree Program)  

ทั้งนี้นักศึกษาจะเรียนที่มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนานนาน 2 ปี และอีก 2 ปี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทาในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โดยนักศึกษาชาวจีนดังกล่าวจะเริ่มเรียนที่สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2548 เป็นต้นไป 

อนึ่งในปีการศกึษา 2547 คณะได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและเปิดการสอนระดับปริญญาตรี 

4 ปี ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรมในปีการศึกษา 2548 ได้เปิดการเรียนการสอนเพิ่ม  

2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  

ในปีการศึกษา 2550 ได้จัดทำหลักสูตรใหม่ 2 สาขา คือ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม และ

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ โดย 

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคมได้เปิดรับนักศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2550 และสาขาวิชา

การการจัดการสารสนเทศเริ่มเปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2551  

ในปีการศกึษา 2554 คณะได้เปิดสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นหลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑติ 

ในปีการศึกษา 2559 ในภาคเรียน ที่  2/2559 โครงการจัดการเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร

มหาบั ณ ฑิ ต  (ก ารจั ดการภาค รัฐและเอก ชน ) ได้ ย้ ายจา กวิท ยาลั ยนวั ต กรรม มาสั งกั ด 

ทีค่ณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ในปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดสอน

หลักสูตรจัดการเรียนการสอน จำนวนทั้งสิ้น 15 หลักสูตร จำแนกเป็นหลักสูตรปริญญาตรีจำนวน 13 

หลักสูตร ปริญญาโท จำนวน 2 หลักสูตร  

ระดับปริญญาตรี 

 1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 

 2. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
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 5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี 

 6.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

 7. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร ์

 8.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศ 

 9.หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 

 10.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ 

 11.หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม 

 - แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 

 - แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม 

 12.หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

 - แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

 - แขนงวิชาการสารสนเทศศกึษา 

 13.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสนศาสตร์ 

 - แขนงวิชาการปกครองท้องถิน่ 

 - แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน 

ระดับปริญญาโท 

1. หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 

2.หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ 

ในปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 เนื่องด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากำหนด

นโยบายเกี่ยวกับการดำเนนิการเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย ด้วยการสร้างจุดเน้นที่

สอดคล้องกับทิศทางและจุดเน้นของประเทศปรับเปลี่ยนหลักสูตรสาขาวิชาที่มีความสอดคล้องและ

ใกล้เคียงกันให้ควบรวมกันเพื่อสร้างจุดแข็งที่สามารถสร้างและพัฒนากระบวนการด้านการศึกษาที่

ตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชวีิต รองรับนักศกึษา บุคลากรต่างชาติ สร้างเอตทัคคะของมหาวิทยาลัยให้

มีช่ือเสียงอย่างยั่งยืน และการขยายภาคเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนตามจุดเน้น

มหาวิทยาลัยในลักษณะจตุรภาคโดยมีการจัดตั้งส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

จำนวน 3 หน่วยงาน คือ 1) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 2) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และ  

3) วทิยาลัยการเมอืงการปกครอง ซึ่งกำหนดให้ย้ายหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

เข้าร่วมการจัดตั้งวิทยาลัย ดังนี้ 1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

(แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น, แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน และแขนงวิชานโยบาย

สาธารณะและการจัดการภาครัฐ) และสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ 2) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานิ ติศาสตร์  3) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณ ฑิ ต  สาขาวิชารัฐศาสตร์  4) หลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 5) หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
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การเมืองการปกครอง 6) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

และบริการ และ สาขาวิชาการการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก 7) หลักสูตรสารสนเทศศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ พร้อมทั้งหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑติ  

ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรีจำนวนทั้งสิ้น 7 

หลักสูตร ดังนี้ 

 1. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

 2. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 

 5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนี 

 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศ 

 7. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

  - แขนงวิชาการจดัการพัฒนาสังคม 

  - แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีสถานที่ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา และ

การปฏิบัติงานของบุคลากรจำนวน 1 อาคารเรยีน ได้แก่ อาคาร 35 ประกอบด้วย 

 1. ห้องเรียน จำนวน 24 หอ้ง  

 2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 หอ้ง  

 3. หอ้งปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 หอ้ง  

นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ

ดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย อาทิ เช่น ระบบ ERP ( Enterprise Resource 

Planning) ระบบ E –Office E-learning เป็นต้น 
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1.2 โครงสร้างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 
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1.4 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนพัฒนาบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2564 

กิจกรรม/โครงการ วัตถปุระสงค์โครงการ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ด้านการศึกษาต่อ 

1.  โครงการเพิ่ม

ตำแหน่งทาง

วิชาการ 

1.เพื่อส่งเสริมใหค้ณาจารย์

มีความตระหนักถึง

ความสำคัญของการ

พัฒนาผลงานทางวิชาการ 

และความเข้าใจถึง

หลักเกณฑ์และขั้นตอน

การส่งงานเพื่อเข้าสู่

ตำแหน่งทางวิชาการ 

2.เพื่อสนับสนุนให้

คณาจารย์ผลิตผลงานทาง

วิชาการเพื่อขอตำแหน่ง

ทางวิชาการให้มากขึ้น 

ร้อยละของ

อาจารย์ประจำที่มี

ตำแหน่งทาง

วิชาการ 

ร้อยละ ≥29  บุคลากรสาย

วิชาการ 

ตุลาคม 2563 

– กันยายน 

2564 

2,000,000 ฝ่ายบริหาร 

1. โครงการเข้าสู่

ตำแหน่งที่สูงขึ้นของ

บุคลากรสาย

ส่งเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรทั้งสายวิชาการ

ร้อยละของ

บุคลากรสาย

วิชาการที่ได้รับการ

ร้อยละ ≥5 บุคลากรสาย

วิชาการ 

มกราคม – 

สิงหาคม 254 

2,000,000 ฝ่ายบริหาร 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถปุระสงค์โครงการ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

สนับสนุนวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ

ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมอื

อาชีพ 

เพิ่มพูนศักยภาพ

ทางวิชาการใน

สาขาวิชาของ

ตนเอง 

2 โครงการพัฒนา

ศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษของ

บุคลากร 

เพื่อให้บุคลากรของคณะ

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์มคีวามรู้ 

ความสามารถและทักษะ

การใชภ้าษาอังกฤษในการ

ปฏิบัติงาน  

ร้อยละของ

บุคลากรที่ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ ≥70 บุคลากรสาย

วิชาการและ

สายสนับสนุน

วิชาการ สังกัด

คณะ

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร์ 

ตุลาคม 2563 

– สิงหาคม 

2564 

80,000 
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แผนการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาต่อ (คุณวุฒิปรญิญาเอก) สายวิชาการ 5 ปี ( พ.ศ. 2565 - 2569)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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1.5 ข้อมูลพื้นฐานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ วจิัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1.5.2 พันธกิจ (Mission) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อรับใช้สังคม วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุง

ศลิปวัฒนธรรม 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชน และสังคม

ยุคเศรษฐกิจฐานความรู ้อยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมีความสุข 

2. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทย

และเสริมสรา้งทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล 

3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคมและประชาคมอาเซียนอย่างมี

คุณภาพเพือ่ยกมาตรฐานชุมชน สังคม 

4. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการและศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

กรุงรัตนโกสินทร์สู่สากล 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

 1. ทุนความรู้  (Knowledge Capital) 

 2. คุณธรรม  (Morality) 

 3. เครอืข่าย  (Partnership) 

 4. ความเป็นมอือาชีพ (Professionalism) 

 5. วัฒนธรรม   (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดตีามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

 ความดงีามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

 เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ์ 

 เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความ

มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และ

พัฒนาตนเองให้มคีวามก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
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 เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสาร

และถ่ายทอดความรูค้วามชำนาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

 มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทำ

ความดทีี่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชดิชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

นิยามของคำสำคัญเอกลักษณ์ 

 เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้นการอนุรักษ์

โบราณสถาน และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ ขอ้มูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะศลิปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสินทร์ 

 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาต ิตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผูร้ับบริการได้

อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 W (Wisdom & Creativity)  ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์  

 H (Happiness & Loyalty)  ความผาสุกและความภักดี  

 I (Integration & Collaboration)  บูรณาการ และความร่วมมือ  

 P (Professionalism)   ความเป็นมืออาชีพ 

 1.5.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตใหเ้ป็นมอือาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่  2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับ ชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สรา้งความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 



 

13 

 

1.6.1 ตารางข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามประเภทบุคลากร และคุณวุฒิการศึกษา 

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 

1.6.2 ตารางข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามประเภทบุคลากร และตำแหน่งทางวิชาการ 

ลำดับท่ี ขื่อหน่วยงาน 
ข้าราชการ รวม 

ขรก. 

พนง.(เงินรายได้) รวม พนง 

(เงินรายได้) 

พนง.(งบประมาณ

แผ่นดนิ) 

รวม พนง. 

(งบประมา

ณแผ่นดิน) 

ผลรวม

ท้ังหมด 
ผศ. รศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. อ. 

1 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

4 0 5 9 1 0 0 13 14 5 0 22 27 50 

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 

 

 

 

 

ลำดับท่ี 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 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

1 5 3 9 2 12 0 14 0 16 11 27 50 
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1.6.3 ตารางข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำแนกตามประเภทบุคลากร และคุณวุฒกิารศึกษา 

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 

 

 

 

ลำดับ

ที ่
หน่วยงาน 

ข้าราชการ 

รวม 

พนง.(งปม.เงนิรายได้) 

รวม 

พนง.(งปม.

แผ่นดิน) 

รวม 

ลจ.

ช่ัวคราว 

รวม 

ลจ.ประจำ 

รวม 
ผลรวม

ทั้งหมด 

ป.

ตร ี

ป.

โท 

ต่ำ

กว่า 

ป.

ตร ี

ป.

ตร ี

ป.

โท 

ป.

เอก 

ต่ำ

กว่า 

ป.

ตร ี

ป.

ตรี 

ป.

โท 

ต่ำ

กว่า 

ป.

ตร ี

ป.

ตร ี

ต่ำ

กว่า 

ป.

ตร ี

ป.

ตรี 

ป.

โท 

1 คณะ

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร์ 

0 2 2 0 9 0 0 9 0 10 3 13 4 0 4 2 0 0 2 30 
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ส่วนที่ 2  

แผนการพัฒนาบุคลากร 

 

2.1 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 

ให้มหาวิทยาลัยและส่วนงานต่างๆ มีบทบาทและหนา้ที่ดังนี ้ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกกลุ่ม ทุกระดับอย่างทั่วถึงต่อเนื่อง

และเหมาะสม  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ สร้างจิตสํานึกและทัศนคติของบุคลากรให้สามารถ

ปรับเปลี่ยนไปในทางที่พึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการเป็นผูม้ีคุณธรรม จรยิธรรม  

2. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ

ตลอดจนมีค่านิยม คุณธรรม และทัศนคติที่ถูกต้องทันสมัยสามารถนํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่

ได้รับมอบหมาย และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและให้ถือว่าการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

เป็นการลงทุน เพื่อความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดสรรวงเงินงบประมาณไว้เป็นการ

เฉพาะอย่างเหมาะสม และกําหนดสัดส่วนระยะเวลาในการฝกึอบรมในรอบปีงบประมาณอย่างชัดเจน 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร ระหว่าง

มหาวิทยาลัย และส่วนงาน เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างทั่วถึงและ 

มีความสอดคล้องกับความตอ้งการอย่างแท้จริง 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนการพัฒนาบุคลากร 

1. เพือ่พัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนสมรรถนะทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 

2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

3. เพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากรของมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าในสายงานของตน 

4. เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรปฏิบัติตน ครองตน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณของ

มหาวิทยาลัย 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้ วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม 

ในการปฏิบัติงาน 

2.3.3 ตัวชีว้ัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา (ร้อยละ) ≥ 5 
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2.4 ขั้นตอนการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดำเนินการโดยกำหนด หน้าที่รับผิดชอบ แต่ละตำแหน่ง

ที่สอดคล้องกับภารกิจ ลักษณะงาน ความจำเป็นของสถาบันอุดมศึกษา โดยการจัดทำแผนพัฒนา

บุคลากรของคณะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ดำเนินการดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

 2. กำหนด หน้าที่รับผิดชอบ แต่ละตำแหน่งที่สอดคล้องกับภารกิจ ลักษณะงาน ความจำเป็น

ของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน 

 3. นำข้อมูลตามข้อ 1 คือ ความต้องการจำเป็นของบุคลากรมาวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนา

บุคลากรพร้อมทั้ง ทบทวน กระบวนการพัฒนาบุคลากรรู้ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา

ปรับปรุงใหม้ีความเหมาะสมสำหรับงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 4. เสนอแผนพัฒนาบุคลากรใหผู้บ้ริหารให้ความเห็นชอบ 

 5. สื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลายใหก้ับบุคลากรได้รับทราบ 

 6. จัดทำระบบและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรอย่าง

สม่ำเสมอ และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้มีอำนาจ รวมทั้งนำผลการติดตามไปปรับปรุงการดำเนินงาน

อย่างต่อเนื่อง  

 7. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อ

พิจารณา และนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรและกระบวนการพัฒนา

บุคลากรสำหรับปีต่อไป 

2.5 แผนการพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2565 – 2569 ) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 

2.5.1 แผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ตารางกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 65 ปี 66 ปี 67 ปี 68 ป ี69 

ด้านการศึกษาต่อ 

1.  โครงการเพิ่มตำแหน่งทาง

วิชาการ 

1.เพื่อส่งเสริมใหค้ณาจารย์มี

ความตระหนักถึงความสำคัญ

ของการพัฒนาผลงานทาง

วิชาการ และความเข้าใจถึง

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการส่ง

งานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทาง

วิชาการ 

2.เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์

ผลติผลงานทางวิชาการเพื่อขอ

ตำแหน่งทางวิชาการให้มากขึน้ 

1. รอ้ยละของ

ผูส้อนที่มี

คุณภาพสูง 

(ตำแหน่งทาง

วิชาการ) 

 

ร้อยละ 

> 35 

 

 

 

ร้อยละ 

> 35 

 

 

 

ร้อยละ 

> 35 

 

 

 

รอ้ยละ 

> 35 

 

 

 

ร้อยละ 

> 35 

 บุคลากร

สายวิชาการ 

ฝ่ายบริหาร 

2 โครงการเข้าสู่ตำแหน่งที่

สูงขึ้นของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ 

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรทั้งสาย

วิชาการและสายสนับสนุน

วิชาการให้ปฏิบัติงานได้อย่างมอื

อาชีพ 

จำนวนบุคลากร

สายสนับสนุน

วิชาการที่เข้าสู่

ตำแหน่งที่สูงขึ้น 

1 คน 1 คน 1 คน 1 คน 1 คน  บุคลากร

สาย

สนับสนุน

วิชาการ 

ฝ่ายบริหาร 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ด้านภาษาอังกฤษของ

เพื่อให้บุคลากรของคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี

ร้อยละของ

บุคลากรที่ผ่าน

ร้อยละ 

≥72 

ร้อยละ 

≥72 

ร้อยละ 

≥72 

ร้อยละ 

≥72 

ร้อยละ 

≥72 

บุคลากร

สายวิชาการ

ฝ่ายบริหาร 



 

18 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุคลากร ความรู ้ความสามารถและทักษะ

การใชภ้าษาอังกฤษในการ

ปฏิบัติงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย 

และสาย

สนับสนุน

วิชาการ 

สังกัดคณะ

มนุษยศาสต

ร์และ

สังคมศาสต

ร์ 
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2.6 แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

1.  โครงการเพิ่มตำแหน่ง

ทางวิชาการ 

1.เพื่อส่งเสริมใหค้ณาจารย์มี

ความตระหนักถึงความสำคัญ

ของการพัฒนาผลงานทาง

วิชาการ และความเข้าใจถึง

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการส่ง

งานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทาง

วิชาการ 

2.เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์

ผลติผลงานทางวิชาการเพื่อขอ

ตำแหน่งทางวิชาการให้มากขึน้ 

 - ร้อยละของผูส้อน

ที่มคีุณภาพสูง 

(ตำแหน่งทาง

วิชาการ)  

ร้อยละ ≥35  บุคลากรสาย

วิชาการ 

ตุลาคม 2563 

– กันยายน 

2564 

10,000 ฝ่ายบริหาร 

2. โครงการเข้าสู่ตำแหน่ง

ที่สูงขึน้ของบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ 

ส่งเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ทั้งสายวิชาการและสาย

สนับสนุนวิชาการให้ปฏิบัติงาน

ได้อย่างมอือาชีพ 

 

จำนวนบุคลากรสาย

วิชาการที่เข้าสู่

ตำแหน่งที่สูงขึ้น 

1 คน บุคลากรสาย

วิชาการ 

มกราคม – 

สิงหาคม 254 

10,000 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3 โครงการพัฒนา

ศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษของ

บุคลากร 

เพื่ อ ให้ บุ ค ล าก รขอ งค ณ ะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มีความรู้ ความสามารถและ

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษใน

การปฏิบัติงาน  

ร้อยละของบุคลากร

ที่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ ≥72 บุคลากรสาย

วิชาการและ

สายสนับสนุน

วิชาการ สังกัด

คณะ

มนุษยศาสตร์

และ

สังคมศาสตร์ 

ตุลาคม 2563 

– สิงหาคม 

2564 

20,000 
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ส่วนที่ 3 

 แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมนิผล 
 

การนำแผนการพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - พ.ศ.2569) ,ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความ

ร่วมมือในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

ตามแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ 

ดังนี้ 

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ

ดำเนนิงาน โครงการ/กิจกรรมดา้นพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2.เพื่อปรับปรุงกระบวนการ และกลไกการบริหารจัดการนำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3.เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อย่าง

เป็นระบบ 

3.1 แนวทางการนำแผนการพัฒนาบุคลากรระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-พ.ศ.2569) ,ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกำหนดทางการนำแผนการพัฒนาบุคลากรไปสู่การ

ปฏิบัติ ดังนี้ 

1.สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย

จัดทำแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/

กิจกรรมให้กับหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตาม

แผนการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2.ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

กำหนด 

3.ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับ เคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน
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และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทำฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5.ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้ง

สามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การติดตามประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของ

การดำเนินงาน และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้

เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทำระบบการติดตาม

และประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกำหนดตัวชี้วัด 

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใช้ประโยชน์

ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อย่างต่อเนื่อง 

3. กำหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 ทุกๆไตรมาสพร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะห์ผลการ

ดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจของผูบ้ริหาร 
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ภาคผนวก 
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ก คำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร 

 ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2565 – 2569 )  

และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ข รายงานการประชุมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 

ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2565 – 2569 ) 

 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ค ภาพกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 

ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2565 – 2569 )  

และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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